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न्यायपरिशुदधिः। 
आम्द्वेङ्टनाथ ्रीवेद्ान्ताचा्थप्रसादिता। 

श्रीनिवासाचायेविर्चित न्यायसारसमाख्यया टीकया युता। 

चन्दावननिवासि सवंविद्याभूषणलक्ष्मणाचायंण 
रिप्पणीनिवेशन पुरःसरम् 
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सुपरिष्कृव्य मु्न्ते । 

३ काशिकरजकयप्रधानसस्कृतपाटश्ाला$ध्यापका 

एतत्परेशोधनाद्कायेकाररणा भवान्त । 

प१िडता अन्ये च ाज्ञदृश्यो विद्वन 

। 
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५ अन्येदेयं प्रतिस्तवक 

६ प्रापणव्ययः प्रथग् नास्ति) .. 

कक षं 

साम्प्रतं म॒ुद्र्माणा ्रन्थाः- 

(१) सस्काररत्नमाला । गोपीनाथनट्रकृता 
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(२) शब्दकौस्तुभ; । मदोजिदीक्षितकृतः ५२ 

(३ ) इलोकवार्तिकम् । भकुमरिलविरचितम् 

पार्थसारथेमिश्रकृतन्यायरल्ाकराख्यया- 

्याख्यया सहितम् । सम्प्ूणेम् । ९० 

(४ ) माष्योपन्ृहितं तच्वत्रयम् । विशिष्टा 

दवेतदरोनघ्रकरणम् । श्रीमशोकाचा्पर- 

गीतम् । श्रीनारायणतीथेविराचेतभाद- 
भाप्राप्रकाङासहितं सम्प्रणेम् (वेदान्तः) २ 

(९) करणप्रकारः । श्रीब्रह्मदेवविरचितः ९ 

(६) भदचिन्तामणेः । महामहोपाध्यायन्री- 

गागाभटरविरचिता। तकंपादः(मीमांसा)२ 
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चितासपरूणौ (मीमांसा) .. रे 

(८) ब्रह्ममूत्रभाष्यम् -बादरायणप्रणीतवेदान्त- 
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स्तरस्य यतीन्द्रभी मद्विज्ञानभिषुकृतव्या- । 
ख्यानम् । सम्प्ूणम् । ( वेदान्तः ) ६ ` 

(९) स्याद्रादमच्जरौमल्षिणनिर्मिता सम्प्र ३ 

(\०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टरतन्रह्मनिरूपणपरम् 
श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्री ६श्रीयासुन- 

मुनिमिर्विराचतम् । सम्पूरंम् वेदान्तः १ 

(११) न्यायमकरल्दः । श्रीमदानन्दबोधभहा- 

रकाचायरसगृहीतः । आचायाचत्ुख- 
मुनिविरचितत्यख्योपेतः ( वेदान्तः ) ४ 

(१२) विभक्व्यर्थनिणेयो न्यायानुसस्परिथमादि- 
सत्तावभाक्तावस्त तविचाररूप, म० मन 

श्रोगारेधरोपाऽयायावराचत. । सम्पूण. 
( न्यायः }+ 9" 

(१६) विधरिरसाय्रनम् । भ्री्रप्पयदक्षितकृत- 

म् । सम्पूणेम ( मीमांसा) द् 

(९४) न्यायसुधा ( तन्तवातिंकटीका ) भह 

सामेश्वरविरचिता। (मीमांसा ) ५६ 

। 
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श्रीपते भगवद्रामानुजाय नपः। 
श्रीमते निगमान्तमहादेलिक।य नपः। 

श्रीमद्रङ्टनाथदोेकमणिपज्ञासारतरङ्कपरम्परा पारणाम् 
भूतन्यापरिश्य्य भिधानं प्रबन्धरनपिदं जयति जीवितमिव 
न्यायेस्तरस्य विद्यास्थानस्य श्रीभगद्रापानुजघनिषररषुण्ण- 
वत्मैनो ब्रह्मभीमांसाक्ञास्त्रस्य च । अनुपजीव्य चदं विचस्था. 
नं को विभवः स्पन्दितुमपि चेषस्य विद्यास्थानजतिस्य । 
सर्वमेव हि छोके श्चतं सश्चयविपययाभ्यामाहितपारिवषुवं बाह्या 
स्पृष्टमिव वणक्षकलं न कथचेदपि प्रतितिष्ठति । प्रपाणपरीक्ष- 
यातु यथावदुपपादितया दषदिव व्यपोढविक्षोभं निष्कम्पमवति- 
ते । भरमाणपरकषित्र च प्रथपावतारपदत्री न्पायविस्तरस्य 
पदवाक्यपरपाणमेदेन हि तरेषा विभजन्ति शास्रं शास्त्रविदः । 
तन्न॒ पदं नाप चब्दानुश्चासनं पाणिन्यादिभ्रणीतम् । वाक्यं 
च विचारपुवकश्चोतवाक्यायनिणयरूपं कमेत्रह्मात्मकविषयवि- 

 भागविभक्तञुभयं मीपांसाक्चस्त्रम् । प्रमाण ठु कचिदष्य- 
ेष्वनबगाह वष्टस्भां स्वात्पन्पप्यनुपजातविस्लम्भां दोकायमानां 
बुद्धं करेणुमिव तकंश्रह्खलाभिरालनयन्मननन्पपदेश शास्त्रम्; 
यस्य संब्खान्तरं न्यायस्तरः तकंञचास्त्र मित्यादि । 

तदेतत् भमाणपरधानपपि प्रपाणगतेः प्रमेयस्वरूपविवेचन- 
प्थैवसानतया भरमेयेऽपि न्यस्तपदं प्रहतम् । इतरेतरबिसम्बा- 
दुसंरब्धोदुरैरास्तिकेना स्तिकेशच बहुधा वारिभिः खच्छन्दातुरो- 
धेनान्यथा चान्यथा च ममेयं भ्रतिप्मनेरितस्ततः परिकृष्यमा- 



(र) 
णानि प्रमाणान्यपि पराषटचरूपतया ठक्षणतो दुप्हाण्यभूवन् 1 ` 
मानाभासव्यापिश्राणि हि पानानि न सुकराणि कििक्ुम् । 
तदेवं शाख्मेव पड्किली छत चक्षुरिव तिमिरोपख्छ विगलि- 
ताथग्रहणपाटवं सेद्रत्तम् । अविपयेस्तलक्षणं ममाणवर्ग पारग्रह्- ` 
द्विरपि सौगताहेतकापिलचावाकजेपिनी यादिमिरङ्ष्ववान्तर- 
भेदेषु च न्यूनातिरेकपास्थितेरनेकधोपयोगादनेकान्तीकतमतयः- 
कुतपमतयोऽपि स्वस्वोपदेशपारम्परीपत्ययादेकतमं पक्षमभिमन्य- 
मानाः स्वपरिग्रहाबरसादकातरतया पक्षान्तरेषु साभ्यम्रुयाश्चि- 
रायापि गुशुुखषु परिश्रम्याब्धबुद्धिषसादा विश्ाम्यन्त 
एवाचुभूयन्ते । अतः सर्वापयोगाय दोषगुणहानेोषादानाभ्यां 
शिक्षणीयस्यास्य न्यायवरिस्तरस्य प्रथक् प्रस्थानं न्यायदशेनं 

नाम सूत्रजातं गोतमेन भुनिना प्रथ प्रणीतमर्। यत्र प्रमाणाः 
प्रमाणादिविवेचनया तखमनिभवोपायास्तत्र च सम्भवन्तो गु- 
णदोषाः कथासु च ग्राह्यररहायावमामगाः सविशेष प्रदाश्ताः॥ 

तच्च न्यायदशेनं परथमं प्रमाणपरमेयादि सत्रेण षोडशधा ष- 
दाथान् विभज्य ततूपरौक्षणेन चरिताथमर् । तन्न पेयस्य के 
वङान्वयिनः सवेपदाथेसाधारणतया बिभाजकत्वपनुपवद्यमानं 
मन्यमानेन कणादेन मुनिना छर्स्नमेव प्रमेयजातं द्रन्यादिस- 
्पदा्ैपरिसेख्यानेनासंकीर्ण विभक्तम् । तत्र च सामान्यविजञे- 
षसमवायाभावान् वितथमेवापदार्थान् पदाथंयता तथाविधमेव 
चान्यदन्यदाटपरा ग्राह्यपग्रृह्नता स्याञ्यं चायजता कणभक्षण 
दूरएमपथीड्तः शाल्ञपथ इति ब्रह्मसत्रकारादेभिः प्रतिक्षिष्ठो 
वैशोपिकः पक्षः । न्यायपक्षस्तु शङ्चामानोपसर्गाऽपि कथंविद- 
व्याख्यानाधेयसेस्कारतया ` नास्यथपारजेनीय इति मन्ध 
मानाः कातिपयसंस्कारसंस्छृतमिमं पक्षं परिय निवन्धान् निः 
बबन्धुः पूरवे फेचिदाचायाः । ते च निवन्धा एषु दिवसेषु ना- 
म्नेव केवलमवाशेष्यन्ते । तयथा श्रीमन्नाथघ्रुनिपिश्रषरणीतं न्या- 



(३) 

यतत््वम् , श्रीपत्पराक्ञरभटररककङरतिस्तसरतनाकरः, श्रीभगव- 

य ु नाचार्याणामाचार्यैः श्रीमन्नायघ्रुनिचरणाश्रयाणां श्रीषु 
ण्डराङकाक्षाणां श्िष्पन्च श्रारापरिश्रगुरुभिविर।चतं विव 
रणं षडथेतक्षेपशेति ग्रन्धद्रयम् । अविदितपवन्पृग्यपदेशं न्या- 
यसुदशेनं र्ञापरित्राणं चेति पवन्धयुगलम्। श्रीमन्नारायणमरुनि 
विरचितत्वेनाचा्योपाक्तं नाम्ना चनुदिष्टं किपपि म्रवन्धरत्नम् 
अस्यैव च न्यायपरिशद्धिभणेतुराचाय्येस्याचार्येण मातुलेन च 
वादिदहंसाम्बुराह इति प्रहास्तिनामाङ्कितेन अत्रेयरामानजाचार्येण 
कृतं स्वप्रतिमाद्रविणनिक्षेपायमाणं न्वायङ्काछि्चाभिधाने चेत्येते 
निबन्धाः न्यायपरिशुद्धिङ्कतेवाचयैण तत्र तत्र भूणिष्ठमुदादिय- 
न्ते । यदेव यावदेव चाचार्येण क्वचित् क्वविदुदाहूतं वाक्यं 
वाक्यखण्ड वा तदतिरिक्तं कियदपि दाकाङतापपि दशिविषयी- 

` भूतं नोपलभ्यते अयमत्र हेतुः परतिमाति-आचार्यसंनिहितकारे 
ष्वप्यनतिसक्षपाविस्तररपणीयानि परस्पुटार्थानि नित्यपकाक्ञा 
न्याचायश्रीसुक्तेररनान्यवमृरय रसास्वादवादिविजयशिष्यभ- 
वचनादि परवणषु उपयुपरि व्याख्यानादिमणयनेरविस्तृत्य शाखं 
वितथप्रवातिपातितकारेषु शिष्यप्रशिष्यवगषु ङमारेदान्ता- 
चार्यादिषु अतीते च गणरावे केशिदषीर्चनिराविभतैप्रन्यङ्घ- 
द्धिरज्चातपृषरहठ्तान्तेयंथाकर्थचिद् व्याख्यानेन कशिदुपकारः 
छरुत इति ॥ 

अस्यवाचायेस्य वाङ्मधुनिष्यन्दों सुधेव कियान् न विस 
सितः । सवेतन्वस्वतन्त्राणापाचायचरणानां क्षताधिकाः भ- 
बन्धा हारविमलाः परसिद्धाः । सस्छरतपराकृतद्राविडमाषाभिसै- 
रादिकानि काव्यनारकस्तोत्राणि खोकशाश्चव्यवहारनरूढसं- 
स्कृतव्यातिक) णद्राविडभाषामयानि च चतु्राकिनिविष्टानि । 
लोकिक्षानामप्यनुग्राहकाणि परीक्षकाणामपि सुग्रहसांपदपि- 
कतरखहितपुरुषाथौन्यादशे विभलानि मागेपरवारशब्दितानि नि. 
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यतश्राग्यतया रहस्य सेक्ञेतानि सिद्धान्तानिष्कषणेदंपराणि 
 छोकश्रेयसे जातानि ग्रन्थजातानि । तत्र वेदान्ते तावत् त- 
सटीक नाम श्रीभगवेद्रामानुजमुनिवरविरचितस्थ शारीरकमी- 
मासामाप्यस्य विद्टातिरपूवाथेविकञेपरिन्यास्परिमूषिता तरेका 
दयस भावनीयानापश्चेषाक्षेपाणामचङनेश्वयान् परिदहदारातुषद्- 
धयन्ती गङ्गेव गौशगुरोरेतस्मादाचायवयोदाविभूता । सा च 
प्रथमस्ूत्रमात्रमपि यावदसमग्रोपकन्धरपरचारा वेदान्तविद्यावि- 
चारक।ङक्षिणां चिन्ताव्यसनायेव खण्डभूता परिद्श्यत । बि- 
चित्रायोाधनाङ्कण्डशक्तौ तेजस्विनि खां शक्तिं समग्रमददोधिलैव 
नियतितरैयात्येनाकस्मादषरते योधरलने तटस्थद्ष्टः कश्य वा बी- 
रधपिमनुतिषतो हृदय न दूयेत । सोऽपमस्य निषन्धरत्नस्य 
खोषे दृष्टान्तः । अपिच 

“निखिरनिगपश्रणीचुडा्परिष्कृदिशूपिणीं 
निपुणमनसापाक्ासोधस्थरीषु निवध्यते ! 
यतिपतिभुबो भाष्यस्यासो यथाश्रुतचिन्तित 
प्रवचनविधावष्ार्विंशे जयध्वजपदिका ॥ 

इति स्वकृतस्य भाष्यप्रवचनस्य अष्टाविंदयामात्तौं त्व- 
टीकानिषन्धप्रणयनमाचाथस्तत्वटीकापरारम्भे स्वयमेव स्पष्टमाह । 

संकरपमरयांद यप्रस्तावनायां च- 

विक्चत्यब्दे विश्रुतनानाबिषविद्य- 
खिरद्रारं श्रावितश्चारीरकभाष्यः 
श्रयः श्रीमान् वेङड्टनाथः 
श्ुतिषथ्यं नायग्रीत्यै नाटकम्य व्याधितेतत् । 

इति सूत्रधारवाचा शारीरकमाष्यप्रवचनं संकल्पर्यो- 
ट्यनिपोणकारे रअशद्रारङृतं भरथयति । तदानीमेव जिंशाद्रारं 
शारीरक माप्यपरवचनमासीयदि, ततः पश्चात् भ्रवचनाट्त 
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यस्तततोऽपि हि भूयस्यो भवितुमहन्ति । ृष्णपिश्रसमा- 
गमकालो हि संकस्पसूयांद याेमाणक्षमयः । ततथा विंह्यामा- 

दत्तौ तच्वटीकानिमाणं कृष्णभिश्रसमागपात् पृवेतरं भवति । 

कातदृषण्याः समनन्तरं तच्वटीक्रा कृतेति च प्रतीयते । उक्त 
हि स्वयमेवाचायेँस्तच्वरीकां परक्रपमाणेः- 

शातितः शतदृषण्यां शङरादेघ्ुधग्रहः । 
शारीरकशरीरं तु व्यक्तमत्र प्रदःषेते इति॥ 
श्रतप्रकािका मूमो येनादौ पारेरक्षिता। 

परवतिंता च पत्रेषु तस्मै घ्रष्ठाय मङ्गलम् इति इमा- 
रवेदान्ताचार्यकृतपङ्गलानु्ञासने अ।चायेकृतोपकारोऽप्युस्यते । 
आचा्द्तं न्यायापद्धाज्जनपपि जडद्रग्यपारच्छदनेव पयंव- 
सितं सांपतं पारटरपते । शतदूषण्यपि हि न समग्रा हस्यते षड् 
षष्टिरेव वादा कोके प्रचरन्ति । तच्रत्यधायं शोकः । 

 प्राचीययुपेत्य पदवीं यतिराजं 
तत्सानेक्ृषटमपि वा पतमाश्रयन्तः । 
भ्रान्ना यथोदितमिदं शकवत्पठन्तः 
मच्छन्नवी द्धबिजये परितो यत्तध्वम् इति । ` 
अचर तत्सोनिदृष्टमतमिति मध्वमतमुच्यते इति सप्रदायिकाः। 

भ्रीरङ्गनायेन वेदान्ताचाषेपदवीप्रदत्तेति चाचार्येण स्वयमेवाधि- 
करणसारावस्याघुक्तम् यथा 

बिरवस्मिन्नामदूपाण्यनुविहितवता द् वदेवेन दत्तां 
वेदान्ताचायेसेज्ञामबहितवहुविरसाथमन्वथेयामि इति । 
सा चेषा न्यायपरिष्ुद्धिर्गोतमादिविदहितरेखामात्रग्हीतर- 

पस्य सर्वोपजीग्यस्य न्यायविस्तरस्य विद्यास्थानस्य समस्तदो- 
वरजःपारिपाजंनदर्ितामिनवरूपा' मत्यङ्गषंस्क रोपपादनपगु- ` 
णा कृतसौमाग्या च क।विदाचाय)वैराचेता मृतिंरिवाभाति । 
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पृ द दिङ्नागपभरतयः घुगतपताचा्याः स्ववु दधिपरिकसितैदू- 

पणेर्गोतमीये न्यायदशेनं विक्षोमयामासु; । यदपोदेन गौत- ` 
मदशेनस्य संस्कारान्तरमाधाठुं स्वस्य न्यायवातिकषणयनघ्ु- 
द्योतकरेण ग्रन्थारम्भे भरदाक्ेतम् । तस्यापि न्यायवातिकस्य 
तदव) चीनः छतं कर्ङ परिमाष्ट तात्पयटीकां नाम न्यायवा. 
तिंक्याख्यां वाचस्पतिपिश्रः प्रणिनाय । तदुषयेपि श्ाख्चषद्ध 
तिंनिष्कण्टकीक्रारिष्यन्चुद यन।च।पस्तात्पयटीकाया अपि टीका- 
न्तरं तात्पयेपारेद्यद्धं नाम कापपि विति व्यदृणोव् । तेषा- ` 
मपि परिश्रपङ्रतावधानानां स्यायाचार्याणामालोकपथपप्राप्रान्ये- 

व बहूनि न्युनानि शाखस्य पयशिष्यन्त । पूरोचार्थरपि शरी- ` 

रकपीपांसाश्चरारसंस्कारतत्परः श्रमगव्ययुनमहृपराक्षरादि- 
भिरङ्गभूतां न्यायशाल्परहात्तसमयोपयोगामाधातुकमिरपि 
सस्क।रभित्तो चिर्श्रया पराचनन्यायशाञ्चवासनया क्वचित 
कचिदुपरक्तवुद्धिभिनात्यन्ताय बमस्यमर्नायत मागें इतिं 
निःचषसेस्कारणा्था न्यायपरिश्ुद्धिग्रन्थपणयनप्र्त्तराचायीौ- 
णाँ न केवलं न्याय्रिस्तरस्य अपि तर्हिं शारीरकदेर- 
पि श्राद्धस्य कथकानां कथाव्यातिकरस्य च कचदन्यादशघु- 
पकारमावहति इति तस्य प्रथमे प्रकाशनपिदानीभुपक्रान्तम् । 
आचायोणां कालदेश्ननिणयश्च तच्छिष्यप्रशिष्यपरम्परायातः 
सुगम एव । तथाहि शादिवाहनशकान्देषु नवत्युत्तरशताधि- 

कसहस्रगामितेष्वतीतेषु एकनवय्युत्तरलताधेकपहश्तमे विभ- ` 

वसंबरसरे कन्यामास्ते श्रवणनक्षत्रे आचायोणामाविर्भावः। द्वि 
नवत्युत्तरद्विशताधिकषदसख्गणितैषु चातिक्रान्तषु चाङिवाहन- 
शकान्दे षु त्रिणवत्युक्तर दविशताधिकसदस्रतमे सौम्यनामानि वत्सरे 
इथिकमास्य सप्तदज्ञे दिने कार्तिक्यां पौगमास्यां रत्रौ दे- 
हस्याग इति च स्पष्टं निर्णीतम् । आचायणां चरमश्छोकश्चत् 

प्रमाणम् ; यया- 
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अब्दे सौम्ये च वारे गतवति तरणौ हश्िकं कृत्तिकरधं 
राकायां वेङ्कटो यतिनृपतिमतं सप्रतः स्थापयित्वा । 
वेदान्ताचायेनामा विरचितविविधानेकदिव्यप्रबन्धः 

निर ~ न - 

श्रीज्ञेलाधीञघण्टाङ् तिवदुरभवदेशिकेन््रो दयाः ॥ 

इते 1ह नणातम् । क्रस्तववपं ( १२७० ) सप्रत्युत्तरद्वि 
शातावकसद स्तम आचायाविभावः ( १३७२ ) द्रासप्रत्युत्तर- 
तिशाताधिकसहस्चतम देहव्याग इत्यपि सुगमम् । काञ्च्यां तु 
पयु इति परसिद्ध दीपप्रकाशाभिधानस्याचारूपस्य भगव- 
तः प्रासादान्तक्रमव च स्थानपाविभावतिरोभावयोः इति च 
दृश नणयः ¦ एतदाचायप्रभावश्ान्यरन्यत्राप्युक्तः स यथा- 

वेदे सजातखरे मुनिवरवचने प्राप्तनित्यावमाने 
संकीर्णे सव्वणं सति तदनुगुणे निष्ममाणे पुराणि । 
मायात्रादे सपाद कटिवलवसतः शून्यत्रादे विवादे 
धमत्राणाय याऽमूत्स जयति भगवान् विष्णुघण्टावत।र शति 
सकरपसूय।दये अन्यत्नचाचायव चनान्यपि । 

४ [9 अन्यन्द्रकं सुवनमन्यदनिन्द्रकं वा करं क्षमे कविरमृदय- 
मन्ववाये । | 

जन्मद्वितीयमृषिमिः कथितं यतः सा देवी च विशवनन- 
नी यदनन्यगोन्रा । 

वित्रासिनी विबुधवैरेवदूथिनीनां पञ्मासनेन परिचार 
विधो प्रयुक्ता 

उत्प्रेक्ष्यते बुधननेरुपपाततभूम्ना घण्टा हरेः समजनि 
यदारमनेति । 

अनाराध्य कारीमनासा् गोडीं त्रिना यन्त्रवन््ैकरते श- 
यात् । प्रबन्धं प्रगरभ प्रकर्तुं भरवक्तुं विरञ्िमपश्चे मदन्यः 

इति । 
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आचा्ैकता बृहन्ता ब्रन्थाः न्यायपरिशचुद्धिः तच्चभरुक्ता- 
भ + [र [+ (4) 

कलापः सवोथसिद्धिः अव्िकरणसारावरी श्रीमगव्द्रामानु- 
॥४ ~ 

जगीताभाष्ये तात्पयचन्दिका टीका श्तदृषणी च तथा चाहुः 
सर्वाथेपिद्धिः शतदृषणी च द्रे सेरखदगेकथकाग्रकाणाम् इति । ` 

खधवश्च ग्रन्थाः स्तोत्ररतमाष्यं चतुः छो करी माष्यं गद्यत्रयदीका 
यतिराजसप्ततिः दयाश्चतकं द्रविडोपनिषत्तात्पयेरनावरी द्रवि- 
डपनिषत्खारः गोपाछर्बिंशतिः गरुडदण्डक न्थासतिलकं 
न्याप्तविंशतिः सेश्वरमीपांता पदुकासहसं संकस्पपूर्योदयः 
यादबाभ्युदयः भ्रातर्निषेदनकारिकाः अधिकारतेग्रहः इ- 
यग्रीवस्तोत्रं कनक धारास्तात्रं हरिदिनतिरकं गादास्तुतिः सुभा- 
पितनीवी सचरित्ररक्षा पञ्चराजरक्षा निः क्षपरक्षा गीथायेसग्रह- 
रक्षा रदस्यरक्षा यज्ञपर्वातपरतिष्ठया नवर खग्धराः । अन्वऽपिं 

मदीयदषटिप्थमप्राक्ठाः सपादश्षतोपयधिकाः प्रन्थाः श्रूयन्ते । 
तदन्तगता चेयं न्यायपरिशुद्धे रुपरभ्यपानानुपानाध्यायान्त- 
टीका श्रीहन्दाबनरङ्पन्दिरपुस्तकार्यस्थ द्रविडाक्षरतालपत्र- ` 
पस्तकादुद्शत्य „ भका शता न्यायरसिकानां मुदे भवलितिं 

साञ्जलिबन्धं प्रथयते । 

दन्दावननिवासी श्रीमद्रापानुजाचार्यावतारधामभूतपुरी- 

वास्तव्य श्रीमत्कोईट्कन्दाड अप्पन् श्रीश्रीनिवासवरदाचाये- - 
चरणान्रितः छक्ष्षणाचायापरपयाया लक्ष्मणरापाचजदासः 

श्रीरामानुजाब्दाः ९९५ 

कित, ५ क ह 
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अथ 

च (कठ क क < 

न्यायपास्युदःतरथमा-व्यायः। 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 

श्रीपते वेदान्तमहादेक्ञेकाय नपः ॥ 
श्रीमान् वेङ्टनाथार्यः काितार्किककेसरी । 
बेदान्ताचायेवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ 
पत्युः सेयमिनां परणम्य चरणो तत्पादकोटीरयोः 
सम्बन्धेन समिध्यमानविभवान् धन्यांस्तथान्यान् गुरुन् ॥ 
शुद्धं सं्चितवादरायणतनोनांरायणस्योक्तिाभिः 
श्रीमान् वेङ्टनायकः स्थितिपदं निमोनि नीतेः शुभम् ॥१॥ 
विधधास्थानेषु धर्म्येषु गण्यते न्यायविस्तरः । 

स च विषठावितस्तस्तस्ततोऽत्र परिशोध्यते ॥ २॥ 

श्रीपते रामाचुजाय नमः । 
अथ न्यायपरिद्ुद्धेः न्यायसारसमा रीका प्रारभ्यते ॥ 
शुरुपङ्किहारया् गुणरमणाीयां सतां सदा इयाम् । 
श्रीमद्वङ्कटनायकभूषितभागद्वयी नमामि तमाम् ॥ १॥ 
द विडोपनिषदेशिकमाधववंरयेन नीतिपरिशुद्धेः । 
व्याख्या विश्दाथेपद्ा विरच्यते श्रीनिवासद्ासेन ॥ २॥ 

, अथात्र म्रूलटैकयो राकारादिपदङ्गिका टिप्पनी किख्टयते । तस्मै रामायुजायीय नमः 
परमयोगिने । यः भ्रतिस्परतिसत्राणामन्तज्यैरमश्चीशमत् ॥ १ ॥ रदेमणाचार्य॑चरणकरुणालन्ध- 

बुद्धिना । रूष्यी लक्ष्मणदासेन टिप्पन्यत्र निवेदयते ॥ २ ॥ अय विइवस्मिन्नामरूपाण्यनुषिहित- 
वता देवेदेवेन दत्तां वेदान्ताचार्यसज्ञा मव हितबहुवित्सार्थमन्वथयामे इत्यधिकरणसारावल्युक्ताथैना- 
मवान् श्राचार्यैवयै आद्वभीटदाये मङ्गलमाचरति । १ पल्युिति । २म्रूलेवि्यास्थानेष्विति । पुरा- 

णस्यायमी मसा धर्मशाज्ञङ्गमिभ्रेताः । वेदाः स्थानानि विधानां धर्मस्य च चतुर्दश इति याज्ञव- 
स्क्यस्मरातिः । 



२ न्यायपरिशुद्धौ । 

यद्यपि कथचिदाक्षपादं सत्पक्षे निक्षिप्तं शक्यं न च 
कणमक्षपक्षनिक्षेपवल्छशः । नापि तत्कर्ता गोतमस्तामसेषु परि- 
पट्यते । नापि च विप्रछम्भकत्वख्यातिः । तथापि च ब्रह्म 
सूत्र कारादिवदिष्कृतत्वान्नातीव वयमाद्रियामहे । न खल्वार्ष- 
त्वादिभिस्तदादरः अतिप्रसङ्गात् । | 

प्राज्ञानां प्रथमेनेव गुरुणा हि स्वयं पुरा । 
लोकायतमतं भोक्तं छोकविप्टवकारणम् ॥ 
अथ वा। पितामह एवात्र प्रमाणम् । य इन्द्रविरोचनयो- 

श्राबाकमतयुपदिष्टवान् । तथा गौतमोऽपि संभाव्यते । अथापि । 
काणादशाक्यपापण्डेसरयधर्मो विलोपितः । 
त्रिदण्डधारिणा पूवं रक्षिता विष्णुना चयी ॥ 
इति स्मृतेः 

निरवाधकभावभारेतं निगमान्तगुरोर्नेवन्धन को वा। 
विचरृणात्वह त्वहन्तादूरो [उद्रणामे तत्र भक्त्येव ॥ ३॥ 
भगवान् परमकारुणिको भगत्प्रसाद रुब्धवेदान्ताचायांपरगुण- 

समाख्यः श्रीमान् वेङ्कटनाथो गुदः स्वचिकीर्षेतस्य न्यायपरिद्यु- 
अयाख्यत्रन्थस्याविश्चपरिसमाप्तये प्रचयगमनाय च । 

मङ्गलाचारयुक्तानां ननत्य च प्रयतात्मनाम् । 

जपता जडता चव वनपाता न वदयत । 

दात । राख्रापोद्धारखतारष्ाचारपरस्पराप्राप्त गुरुपरम्परावन्द्न- 

रूपं मङ्गलमाचरन् विषयप्रयोजने निर्दिशति । पत्युः सयमिनामिति 
सयमिनां प्युर्यतिपतेभेगवतो भाष्यकारस्य चरणौ प्रणम्य त- 
त्पादको्ीस्योस्तस्य भाष्यकारस्य चरणयोः किरीटस्य चेत्यथेः। 
यतिराजत्वात् किरीरोपपत्तिः । पादत्वेनेकत्वविवक्षया पादकोरीर- 
योरिति द्विवचनोपपत्तिः । सम्बन्धन शेषोषिभावेन समिख्यम- 
नविभवान् भाष्यकारस्य चरणो ये रामानुजवरदगुरूविष्णु चित्तः 
प्रतयः भ्रणमन्ति । भाष्यकारश्च यान् पृणोर्ययामुनेयादीन प्रण- द्ववः वणमा्त । भाध्वकार्य यान् पणव ््न णाः 

१ टीकायां मङ्गकेति मनुस्मृतिचतुथाध्यायवाक्यम् 



प्रथमाध्याये प्रथममाहिकम् । ३ 

बहवः पुरुषा राजन् ? सांख्ययोगविचारिणः । 
नैत इच्छन्ति पुरूषमेक इुरुछुखोद्धव ? ॥ 
समासेन त॒ त्यासः पुरूपेकातम्ययुक्तवान् । 
इति म॑हाभारतोक्तेश् तद्रहिष्कारः इह तु न तथेति चेन्न 

तस्यन्यायतया वचनस्योपलक्षणाथत्वात् । न खलु तद्रा ताह- 
ग्वेति कश्चिद्विशेषः । यद्यपि काशङ्कश्ावलम्बनन्यायेन पक्षा 
न्तरादाधेकयमस्य पक्षस्य तथापि न तद्रेदान्तमन्निधौ । न 
खलु पमशकाद्रलिष्टोऽपि मातङ्गः कण्ठीरवघ्रुपरुणद्धि। ` 

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शां जगतो जगाद । 
कुताकिंकाज्ञानानेशत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः । 

इति वाक्यमक्षपादपक्षपतिनोक्तमित्यनास्थेयम् । 
उक्तं च पूवाचार्येः। 

मति ते ददिविधा अपि भाष्यकारसखम्बन्धेनेव देद्ीप्यमानक्ञानल- 
क्चणेश्वयीः । अत एव धन्याः तान् गुरूस्तथा तेन प्रकारेण प्रणम्य 
श्रीमान् “ऋचः सामानि यजुषि, सा दि धीरता सताम्" इत्युक्तेः 
श्रीद्ाब्दवाच्यत्रयीसम्पन्नः । पतेनाचा्थस्याप्ततमत्वं चोत्यते । वेद्ध- 
रनायको वेदान्ताचार्यः श्रुभं विद्यास्थानत्वेन वेदाथोवबोधहेतुत्वा- 
च्छेयस्करं नीतेन्यौयस्य उपलक्षणमेतत् प्रत्यक्षादिभ्रमाणवगैस्येति 
यावत् । स्थितिपदं मयोदारश्चकं न्यायविस्तरं शाखम् । 

स्थानमयोद्योः स्थितिः पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्म्याङ्चि- 

वस्तुषु । 
इति नेघण्डुकाः। सिता वाद्रायणतनुव्यांसशरीरं येन ॒ग्या- 

सत्वेनावतीणस्य नारायणस्य । 
सखङ्गीणवुद्धयो देवा ब्रह्मरुद्रपुरः सराः । 
शरण्यं शरणं जग्मुनांरायणमनामयम् ॥ 
तैर्विज्ञापितका्यस्तु भगवान् पुरुषोत्तमः । 

१ शांति पणि मोक्षधर्मष्यधिकचिशचततमाभ्याये । 



४ न्यायपरिशुद्धौ । 

काणादमाक्षपादं वा कापिष्छं तन्त्रमेव वा। 
तन्ताण्येतानि सागि न तन्त्रषण्यात्मनिणये ॥ 
इति। अत एव हि “एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता” 

इति सूत्रे भाषितम् । एतेन बेदापरिणदीतसांख्यपक्षक्षपणेन 
शिष्टाश्च ते बेदापरिगरदीताः कणमक्षाक्षपादक्षपणकभिश्चुपक्षाः 
क्षपिता वेदितव्या इति। न च सूत्रानिवद्धं स्वं विद्यास्थानमिति 
नियमो दृष्टः । नचेक एवैकस्य विद्यास्थानस्य शत्रङृदित्यपि 
वा ऋषिरित्येव वा राजाज्ञा । अन्यैरपि च तत्करणदर्शनात् 1 

अवतीणों महायोगी सत्यवत्यां पराश्चरात् ॥ 
उत्सन्नान् भगवान् वेदाचुजदार हरिः स्वयम् । 
चतुधौ व्यभजक्तंश्च चतुर्विदातिधा पुनः ॥ 
दइातधा चैकधा चैव तथेव च सहस्रधा। 
कृष्णो द्वाद शहाधा चैव पुनस्तस्या्थवित्तये ॥ 
चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वमज्जसा । 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रमुम् ॥ 
को हयन्यो भुवि तेत्रेय ? महाभारतशृद्धवत् । 

इति हि स्मयते । ब्रह्मूजप्रमुखैः परवन्परैः करणैः श्ुद्धमविष्ठतं 
यथा तथा निमांति । तत्र कुदष्टिकचितमवय्ं निरस्यतीति भावः1 
अस्य ग्रन्थस्य प्रमाणवर्गों विषयः । तच्वावबोधश्च प्रयोजनमि- 
त्युक्तं भवति । ननु न्यायवेस्तरशाधनस्य प्रयोजनं न पयामः 
तस्य विद्यास्थानत्वन स्वतः शुद्धत्वात् शोधनी्यांशो न छभ्यते 
येन न्यायपरिद्युद्ध्युपक्रमः सप्रयोजनः स्यादित्यत आद । विद्या- 
स्थानेष्विति । धम्यघु घर्मीदनपेतेघु धमे पथ्यर्थन्यायादनपेते इतिं 
यस्त्ययः । धमावो धोपयुक्तत्वात् शोधनं सफटमिति भावः । 
तेस्तेरिति । कणादपक्षिखोदयनादिमिर्विष्ठवितः । शासीरकरा. 
ख षिरुद्धाथेकद्पनेन क्षोभितः। ततो दहेतोरज् न्यायपरिश्चुद्धावव- 

१ म्रूलेमाषितमिति । ब्रह्मस्द्रितीयाध्याय भ्रयमपाद् अयोदशस्व्याख्यनिं ्रीरामाच्चजभा- 
ष्येभाषितम् । । ˆ“ 4 “१4१ । 
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भरमाणशब्दस्य भावे करणे च व्युत्पत्तिः । अत्र च प्रमैव 
प्रपाणपित्यके । प्रमाकरणमेवेत्यपरे । तयोरन्यतरदित्यन्ये य- 
यावस्थितग्यवहारानुगुणं ज्ञाने प्रमा । यदज्ञानात् संसारो य- 
उज्ञानात्तन्नित्तिस्तत्ममेयम् । युक्षिभेः भकपेण मेयतात् , सा- 
मान्यतो वा भ्रमात्रिषयः प्रमेयम् । तद्द्वि विधम् । दरव्याद्रन्यभेदात्। 
आगन्तुकधमाश्रयो द्रव्यम् । अ्जतथाभूतमद्रव्यम् । दरव्यं देषा 
जडमजटमिति । जडं च द्धा । परकृतिः काक इति । अजड 

च तथा । प्रत्यक् परागिति । प्रत्यगपि द्विषिधम् । जीव ईश्वर 

दांशपरिशोधनेन रारोरकशाखानुगुणीक्रियत इत्यथः । नयु 
न्यायीवस्तरस्य परिशोधनं कतेव्यं चत् गौतमीया न्यायपञ्चा- 
ध्याय्येव व्याख्यया स्यात् । तत रव कुमातिकट्पिताश्ेषविष्रवनिरया- 
करणसिद्धः । कि निवन्धान्तरकरणानेवंन्धनेत्यत आह । यद. 
पीति । कथाञ्चदिति । अवयव्यादिसाधकसूज्राणामन्यपरस्वव्या- 
ख्यानेनत्य्थः । अक्षपादो गोतमः । तच्पोक्तमाक्षपादं सत्पक्चे सतां 
वेदान्तिनां सिद्धान्ते । कणभक्षः कणादः । विशेषशाब्दाप्रामाण्यसम- 
वायाद्यत्यन्तदुधयाथपरिग्रहात् तत्पश्नो न वेदिकपश्चनिक्षेपाई इति 
भावः । तामसरेष्विति । गोतमस्य वामसरषु पाठे हि । 

या वेदवाद्याः स््रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 

ताः सवां निष्फलाः चेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्ञताः। 
इति स्घरत्या तत्प्रणीतशाख्रस्य तमोमुरत्वनानादरणीयत्वं 

स्यादिति भावः । विप्रलम्भकत्वख्यातिरिति त्वे हि रुद्रमहावाहो ? 
मोदशाख्ाणिकारय । इत्यादिवत् गोतमस्य विप्रम्भकत्वे न प्र 

९ प्ररे प्रमणेव्यादि गौतमसते प्रमाणपरमेयसतेशयप्रयोजनदृषटान्तसिद्धान्तावयवतर्क निशयवाद्- 
जल्पवितर्डहित्वाभासच्छलजातीनेग्रहस्थानानांतच्वनज्ञानानेःखेयसाधिगम इति निर्दिष्टत्वात्तेनैव 
क्रमेण पदाथीनन्यथा विशदयति । ¦ 

२ मले द्विविधमिति । दरव्याद्रष्यप्रमेदान्ितसुभयाषिधं तद्विदस्तच्वम् । इतिततत्वमुक्ताकलपे 
श्येतैरुक्तम् । 

३ टीकायां स्पृव्येति द्वादश्ाध्यायमनुस्मृ्येत्यर्थः । 



> 
दै न्यायपरिद्युद्धो । 

इति । परागपि तथा । धरमेभूतज्ञानं नित्यविभूतिशरेति । अथवा 
द्रव्यं द्विविधम् । आत्मानात्ममेदात् । चधा वा भोक्छभोग्य- 
नियन्तृश्चत्ययुसारात् । षोढा वा । तिगुणकालर्जवेशवरञचुद्ध- 

सचखमातिमेदात् । अस्वय प्रकाशे जडम् । स्वय परकाशमज- 
डम् । मिश्रसखाश्रयः प्रकृतिः । काठः क्षणवादिव्यवहार- 
हेतुः । स्वस्मै भासमाने पत्ये । परस्प भासमानं पराक् । प- 
रतन््रचेतनो जीवः । स्वतन्त्र . ईंडवरः । अर्थभरकाशो बुद्धिः । 
परकृतिव्यतिरिक्तत्वे सति सचाश्रयो नित्यविभूतिः । अद्रन्य- 

माणमिति भावः । ब्रह्मसूज्रकारादीति । आदिपदेन नाथमुनियामु- 
नेयभाष्यकारव्यासायी गृह्यन्ते । ननु कपिभ्रणीतत्वादाप्तसवंज्ञप्र- 
णीतत्वाद्वा गौतमीयमादराहैमित्यत आह । न खल्विति । अतिध्र- 
सङ्गादिति । तत्प्रणीतानामसच्छाल्राणामापि परिग्रहपरसङ्गादि- 
त्यथः । तान्येवासच्छाल्नाण्याह । प्राज्ञानामिति । गुरुणा बहस्प- 
तिना । लछोकायतमतं लोके देहात्म्रममूलदे हात्मवादस्य विस्त्- 
तत्वाष्ोकायतम तमिति चावौकमतमुच्यते । यथोक्तं हरिवंश षड्- 
विदो अध्याये । 

तेषां च बुद्धिसंमोहमकरोदवुद्धिसमतः। 
नास्ति वादाथंशासखरं हि धमेविद्धेषणं परम् ॥ 
परमं तकंश्ाख्राणामसतां तन्मनोरमम् । 
नहि ध्मप्रधानानां रोचते वै कथान्तरे ॥ 
ते तदृब्हस्पतिङृतं शाख श्रुत्वाद्पचेतस्रः । 
पूर्वोक्त घर्मेशाख्राणाममवन् द्वेषिणस्तथा । 
प्रतकं न्यायभरितं तन्मतं वहु मनिरे ॥ 
दति अत्र ते इति इन्द्रद्रेषिणो रजञिषुत्रा गृह्यन्ते । पितामहः प्रजा- 

पतिः छन्दोग्ये अष्रमे ऽध्याये आत्मस्वरूपं पृष्टवतोरिन्द्र विरो चन- 

१ टीकायामष्टमे ऽध्याये इतिं । सप्तमखणडप्र्रतिं द्रादङ्ापर्यन्तेष खण्डेषु । 
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पनकधा । सच्वशब्दादिवेचिग्यात् । एकं वेतरविशिषं भ्राधा- 
न्यतः प्रमेयं ब्रह्म । इतरेषां स्वनिष्रैकव्रह्मनिष्टत्वात् । तस्यैव 
च तथात्वेन युयुषुभिः प्रकर्षण मेयत्वश्च॒तेः । अग्यवस्थितन्य- 
वहारकारण ज्ञानं संशयः । अयथाव्यवहारकारणं ज्ञान विषप- 

येयः । संस्कारमा्नजं ज्ञानं स्मृतिः । तव्यतिरिक्तं ज्ञानमनुभवः 
पुरुषप्रहच्युदेऽ्यं प्रयोजनम् । व्याप्त्यधिगमस्थानं शृ्टन्तः । 
प्रापाणिकलत्वाभिमतैः परिग्रदीत्वोऽथेः सिद्धान्तः । पराधप- 
माणपरंयोगवाक्यावान्तरवाक्यान्यवयवाः । व्याप्त्य्गीकारे 
व्यापकानिष्टमरसजनं तर्कः । तकानुगृहीतपमाणपूर्वकतच्वावधा- 
रणं निणयः । वीतरागकथा वाद्; । विजिगीषुकथा जल्पः 
सापि हेलङ्गेकदेशविकलछा न्यूनम् । परतिपक्षस्थापनादीना कथा 
वितण्डा । 

योरुदशाराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो विजानीथ तन्मे बूतमित्या- 
दिना सखुवसनाचटङ्कारपूवकमुदशरावे शरीरप्रतिविम्बविक्चषणमुपदि- 
इय तथेव शरीरप्रतिविम्बं दष्टवतोस्तयो“रेष आत्मोतिदोवाच्ततद्- 
भयमस्रत' "मित्यादिना शरीरात्मभावं मजापातिरुपादि एटवानेति भरूय- 
ते । सम्भाग्यतं इत्यनेन गौोतमस्यासच्छाखप्रवतेकत्वे परमाणाद्- 
दान सूच्यते । अत एव तथेवाक्षिपति । कणादः काद्यपः राक्यः 
हाक्यमुनिः पाषण्डा माध्यमिकादयोऽवेदिकाः जिदण्डधारिणा 
दत्तात्रयतयावतीर्णेनेत्यथः । बहव इति । पुरूषाः कपिलासुरिपञ्चाशि- 
खहिरण्यगभपतञ्जलिप्रभ्रतयः । नैत इति । पते सांख्ययोगराख्१- 
चतेकाः एकं पुरुषं पुरुषोत्तमं नेच्छन्ति तत्तस्मात् व्यासश्च 
समासेन सङ्कपेण शारीरकसू्रेण पक आत्मा शरीरी यस्य चि- 
दचिद्ात्मकप्रपञ्चस्य स एकात्मा तस्य भावः ेकात्म्यं पुरूषेण 
विष्णुना एेकात्म्यमिति समासः। चिदचिदात्मकप्रपञ्चशरीरं परमा- 
समानं प्रतिपादितवानित्यर्थः । इह तु न तथेति । गौतमे न वाचनि- 
को बहिष्कार इति भावः । तुस्यन्यायतयेति । वेद विरुद्धार्थाभिधा- 
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असृद्धेतवो हेष्वाभासाः । प्रतिपक्षद्रयशञब्दायोरोपेण दूषणं 
छलम् । स्वव्यापि दृषणं जातिः । कथकाशक्तिखिङ्गं निग्रहस्था- 
नम् । इत्येतादृशानि वाक्यानि किं न सूत्राणे स्युः । तदिह 
सक्षिप्तं लक्षणादिवाक्य सूत्रं तदुदाहरणादिवाक्यं तु भाष्या- 
दिकमिति विभाव्य संतोष्टव्यम् । न च पूरवेावल्यव्यवस्था 
ततपूेस्यापि संभवात् । वार्तिकस्य चानवतारपसङ्गात् । व्या- 
करणारिष्वन्यथान्यथाकरणस्वीकाराच । न च जेमिनेः परमा 
णलक्षणादिष्वोदासीन्यपात्रेण गोतपोक्तेषु कारयपोक्तेषु वा 
निःशेषानुमतिसिद्धिमेन्तव्या । अन्यपरतया लोकपरसिद्धोप- 
जीवनात् । परकल्पिततटाकोपजीवनवत्। क्मकाण्डटत्तिकाराद्- 

यित्वलक्चणवदिष्कारहे तोस्तुस्यत्वादित्यथैः । उपटक्षणाथत्वादिति। 
काकेभ्यो दधि रक्षतामित्यत्र दध्युपधघातकत्वेन इवमाजोरादीना- 
मिव वेदविरुद्धाथौभिधायित्वे गोतमादीनामपि वचनविषयत्वमि- 
त्यथः । यद्यपीति ! बहथेसम्वादाल्पाथेविरोधादेखक्षणाधिश्यं 
काटाकुःशावलम्बनप्रायमिति भावः । गौतमभक्तैः परतिपादेतं गौत- 
मीयश्ाख्रस्यो पादेयत्वं तेषामेव इखाघाहैमित्याह । यदक्षपाद इति । 
जगतः रामाय लोकानां दुःखत्यन्तनिन्रत्तय इत्यथः 1अत एव शारी- 
रकनिष्ठेने तथानुगरदीतमित्याह । उक्तं चेति । तन्त्राणि शाखाणि आ- 
त्मनिणेये न तन्त्राणि न कारणानीत्यथैः। तन्ञ कुःदुम्बङत्ये स्यात्कारणे 
च परिच्छदे । शाखे प्रधाने सिद्धान्त इति विदवः। गौतमीयस्यापरि- 
प्रहे भाष्यकारोक्ति प्रमाणयति । अत एवेति । क्षपणको दिगम्बरः भिश्चुः 
पट्युपतिः । ननु गौतमसूत्रस्य निराकरणे किं वा न्यायविस्तरकिद्या- 
स्थानं मवतु । अवाचीनानामनरुषीणां सु्रनिबन्धनानहत्वात् । स्याय+ 
विस्तरस्योच्छेद पव स्यादित्यत आह । न चेत्यादिना । अवौची- 
नानामनृषीणामपि सूजकरणश्चक्तिदेश्यते । तत्कृतं च निबन्धनः 
मुपपन्नत्वात् वेदाविरुद्धत्वात् विद्यास्थानं भवत्वित्यभिप्रायेण श्रः 
माणादिपदाथौनां छक्षणपरीश्चात्मकसूजप्रायाणि वचनानि रचयति । 
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योऽपि हि लोकसिद्धां भरमाणव्यवस्थां यथायथमन्यथा संजग्रहुः । 
अतो यावदिह युक्तेयुक्तं तावदुपजीग्यते । न खलु तटकस्थ- 

प्रमाणशाब्दस्यत्यादिना किं न सूत्राणि स्युरिव्यन्तेन । भावे करणे 
खेति । ट्युरो भाव करणे च विधानादिति भावः । स्वाभिमतं लक्षण- 
माह । यथावास्थितति । भ्रमव्यावर्तनायोक्तं यथावस्थितेति व्यवहा- 
रविशेषणम् । अत्र॒ व्यवहारायुगुण्यं व्यवहारजननस्वरूपयोग्यतवं 
तेन व्यवहारफखोपधानरषहिते प्रमावेरोषे नाव्याप्तिरिति ध्येयम् । 
भ्रमेयलक्षण माह । यदज्ञानादिति । संसारदेतुभूताज्ञाननिरूपकत्वं 
मोक्चजनकन्ञानविषयत्वं च लक्षणद्धयम्। पूवं धातुः भ्रत्ययेन युज्य- 
त इति मतेन प्रमेयराब्दव्युत्पात्ति दरयति । मुमुश्चुभिः प्रकषण मेय- 
स्वादिति । मुुश्चुभिः प्रकषत्वेन ज्ञेयत्वादित्यथैः । पूवं धातुल्प- 
सर्गेण युञ्यत इति मतेनाह । सामान्यतो वेति । प्रमेयत्वस्य केव- 
खान्वयित्वादिति भावः । प्रमाविषयः । प्ररृष्टज्ञानविषयः। अवाधि- 
तज्ञानविषय इति यावत् । रक्षिते प्रमेये प्रयोजनविवक्षामेदेन ब- 
ध्रा विभज्य दशेयतिं । द्विविधमित्यादिना । तन द्रभ्यलक्षणमाह । 

आगन्तुकधमीश्रय इति । सयोगत्वादिरूपधमाश्रयेषु सयोगादिष्व- 
तिव्यास्तिवारणायागन्तुकप्रदं धमेविश्ेषणम् । धमौश्चयत्वं धर्मापृ- 
थक्सिद्धत्वम् । तन विषयतयागन्तुकञ्ञानाश्रयत्वमादायाद्रभ्येषु 
नातिव्या्िः । अत्र वक्तव्यं सर्वं तत्तट्क्चषणावसरे वक्ष्यामः । आत्मा- 
नात्मविवेकस्य सांपरायिकफराथधमायुष्टानहेतुत्वात् तद् 
थतया विभागमाह । अथवति । “भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनाश्तत्वमेती'ति श्रुत्यचुगुणविभागमाह । जधा वेति । 
अस्मिन् पक्षे मतिकालनित्यविभूतीनां मोक्तृभोग्यनियन्तुधममैत्वेन 
तेष्वन्तर्मावोऽवगन्तव्यः । विविच्य परिज्ञानायाह । षोढा वेति। 
पूवीवेमक्तानां जडादीनां कक्षणान्याह । अस्वयं प्रकाडामित्यादिना । 

नित्य विभुत्यामात्िव्याक्षिवारणायोक्तं मिश्रेति सत्वविशेषणम् । त- 
दर्थश्च रजस्तमोऽन्यतरमिश्रत्वम् । क्षणल्वादीत्यादिशराब्देन मुहूत. 
दिपस्थिहः। जीवलखक्षणमाह । परतन्ेति । प्रङत्यामतिव्या्षिवा- 

ऋ ऋ 

१ टीकायां भोक्तोतिं उवेताग्वतरोपानेषदि प्रथमाध्याये 

४: 
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पङ्ोऽप्यपङ्किखबुद्धिभिस्तद वगादिभिरूपजीग्यते । अतः सिंहव- 

नगु्धिन्यायेन यथावस्थित न्यायानुश्दीतं वेदवेदान्तानुमते च 

रणाय चेतनपदम् । इदवरे ऽ तिव्याप्तिवारणाय परतन्बपदम् । बुद्ध - 
टेश्चणमाह । अथप्रकाश इति । प्रकारात्वमात्रस्य धर्मिज्ञाननिव्यभू- 
तिसाध्रारणत्वादथेपदम । तेनार्थस्य ध्रकाश इति षष्ठीतत्पुरूषेण 
विषयत्वं ठभ्यत । नित्यावेभूतटश्चषणमाह । प्रकृतीति । प्रछृत्याम- 
तिव्याक्षिवारणाय प्रकृतिव्यतिरिक्तत्वे सतीत्युक्तम् । 

तच्वं जिज्ञासमानानां हेतुभिः सवंतोमुखेः । 
तमको महायोगी हरिनारायणः परः । 
इति शाखा नुसारेण चिद चिद्धिरिष्टस्य ब्रह्मण पक स्यैव प्रमेय- 

त्वमिति पश्च दर्शयति । एकं वेति । चिद चितोविंरषणतया तदन्त- 
भौव इत्याह । इतरेषामिति । इतरेषां जीवप्ररतिकालादीनां स्व- 
निष्ठबरह्येक निष्ठत्वात् । स्वमहिमप्रतिष्ठितव्रह्माधारत्वादिव्यथैः। एते- 
न ब्रह्मणो विशष्यत्वं प्ररृतिपुरुषकाखादीनां विशेषणत्वं च ज्ञाप्यते । 
श्रुतेरिति । “ब्रह्मविदाप्नोति परम्" इत्यादि श्रुतेरित्यर्थः । सदायलक्च- 
णमाह । अव्यचसिथतेति । निश्चयेऽतिन्याप्तिवारणायाव्यवस्थितपदं 
व्यवहारविशषणम् । कारादावतिगव्या्िवारणाय ज्ञानपदम् । 
घोडदात्वेन विभागस्योपलक्षणपरत्वमभिभ्रयन् परसङ्गाद्विपयेया- 
दीनां लक्षणमाह । अयथत्यादिना । प्रमायामतिव्या्चिवारणा- 
यायथेति । ज्ञानपदं पूववत् । स्रतेलक्षणमाद । संस्कारमाज्रज- 
भिति । प्रव्यभिज्ञायामतिव्याक्षिवारणाय माज्रपदम् । सस्कारध्वसेऽ- 
तिव्याक्षिवारणाय ज्ञानपदम् । अनुभवस्य ठक्षणमाद । तच्यतिरिक्त- 
मिति ।घटादिष्वतिव्याप्िवारणाय ज्ञानपदम् । प्रयोजनस्य छश्चण- 
माह । पुरुषध्रचृत्ताति । प्रब्च्युदेदयत्वं भ्त्तिप्रयोजककामनागो- 
चरत्वम् । सिद्धान्तलक्षणमाह । प्रामाणिकेति । भ्रान्तत्वाभिमतेः 
परिग्रहीताथोतिव्याक्षिवारणाय प्रामाणिकपदमर । वस्तुनि विक- 

९ टीकायां शगस्त्रोति महाभारतश्ान्ति पवान्तग॑तमोक्षधर्मे सप्तपञ्चादरादधिकत्रिरततमाध्ययि 

२ तेत्तिरीयोपनिषत् ब्रह्मानन्दवली 
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न्यायमनु सरामः । न पुनन्यायमात्रम् । यत्तु ज्ञातसम्बन्धस्ये- 
त्यादिग्रन्थयुपादायानन्तरमुक्तं श्रीविष्णुचित्त । व्याप्निधीग- 

द्पाभावेन परामाणिकत्वस्य वेवश्चिकत्वज्ञापनायाभिमतपदम् । 
निणेयलक्षणमाह । तकीनुग्रहीतेति । अप्रामाण्यशाङ्कास्कन्दिति 
भमाणपृ्वंकतस्वावधारणेऽतिव्यािवारणाय तकोनुग्रहीतत्वं परमा 
णविरोषणम् । प्रमाणस्य तकौयुगरहीतत्वे तज्ञन्यतक्वावधारणे 
नाप्रामाण्यशङ्गावकाश् इति मावः । जट्परश्चणमाह । विजिगी- 
ष्विति। वादेऽतिव्याक्िवारणाय विजिगीषुपदम्। सापीति । विजिगीषु- 

कथापि । हेत्वङ्घेकविकटेाति । पक्चधमत्वादिरूपपञ्चकान्यतमदीना 
इत्यथैः । वितण्डाटक्चषणमाह । परतिपश्चति । प्रातिक्षप्यपक्षापेक्च- 
या प्रतिक्षपकपक्चस्यापि भरतिपश्चत्वास्प्रतिपक्चेव्युक्तेः । आषेत्वाभा- 
वाद्भवदुक्तं न सूत्रमित्यत आह । तदिहेति । वा्तिकभाष्ययोर- 
भावाच्वदुक्तं खूजमनथकं स्यादित्यत आह । तदुदाहरणादीति । 
आदिराब्देनोक्तायुक्तचिन्ते गरद्येते । भाप्यादिकमित्यादिपदेन वा- 
्तिकं गृह्यते । संतोष्टव्याभिति । गोतमीयसूजनिराकरणे न्याय. 
विस्तरश्योच्छेदः स्यादित्येष निर्वेदो न कायं ₹इत्यथेः । भवत्प्रणी- 
तसूचरस्थ सच्चेऽपि गोतमीयस्य पूर्वत्वेन प्रावल्यात्तत्रैवाद्रः 
स्यादित्यत आह । न च पूर्वप्राबद्यव्यवस्थेति । तत्पूचेसम्भ- 
दिति । ततः पूर्वमपि कस्यचिन्न्यायशाखप्रवतंकस्य सम्भवात् 
तेन गौतमीयस्याप्यनादरसम्भवादिति भावः । उत्तरमाज्स्याना- 
दरणीयत्वे तोक्तानुक्तदुरुक्तिविचारात्मकवार्तिंकस्यानवतारप्रस- 
ङ्ादित्याह । वार्तिकस्य चेति । वेयाकरणेथथोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यभित्युत्तरस्यैव प्रामाण्याङ्गीकाराच्चेत्याह । व्याकरणादि- 

ष्विति । नय॒ धर्मविचाराय धच्रत्तो जमिनिरवद्यवक्तव्यां धरमा- 
णन्यवस्थां नोक्तवानतो ज्ञायते भोतमीयं सूत्रं तस्यामिमतमित्यत 
आह । नच जमिनेरिति । अन्यपरतयेति । जपिनेधमविचा- 
राभिनिविष्त्वेन वेदाविरुद्धप्रमाणव्यवस्थापकन्रन्थोपजी वनमाे- 
ण तच्नौदासान्यं न तु गोतमकादयपीयादिग्रन्थोपजीवनेनेति 

( 

९ जमिनेिति । जमिनीयममिीमांसासूपरथमाध्यायपरथमपादस्थसन्संपयेनेत्यादिसतष्वित्यर्थः 
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मीनुभवोऽुभानमित्य्थः । न्यायशाखेषु तद्विशेषनिर्णय इति 
तदपि तननिरूपणाधिकृतविद्यास्थानख्यापनपरम् । प्रमाणा- 

भावः । अत पव गुख्कुमारिखादयः स्वानुगुणां ` प्रमाणव्यवस्थां 
सगरृहीतवन्त इत्याह । कमेकाण्डवृत्तिकारादयो ऽपीति । तरखाक- 
स्थजखोपजीवनेऽपि तद्भतपङ्कानुपजीवनवत् गैतमीये वेदाविरू- 
द्वांशापरिग्रहेऽपि तद्दिरुद्धांशापरित्यागो न दोष इत्याह । अतो 
यावदिदेति । अपङ्कखवुद्धभिः । अश्रान्तैः । नन्वेवं वेदव्यवस्थाप- 
कस्य न्यायविस्तरस्य वेदेन व्यवस्थितत्वऽन्योऽन्याचु्राहिता स्या. 
दित्याराङ्खयष्टपत्तिरित्याह । अत इति । वदव्यवस्थापकस्य न्यायकि- 
स्तरस्य वेदेन व्यवस्थितत्वाद्धेतोन्यीयानुगरदातं वेदं वेदानुमतं च 
न्यायमचुखरामः न पुनन्योयमात्रमित्यन्वयः । नन्वेवमन्योऽन्याश्चयो 
दाष; स्यादित्यत आह । खिहवनगुिन्यायनेति “सिहैर्विहीनं तु वनं 
विनश्यत्सिहा विनदइयेयु क्रते वनान्तु” इतिन्यायेनेत्यथैः । एतदुक्तं भ- 
वति । संदिग्धांरो वेदे न्यायापेश्चषणऽपि न वेदमाच्रस्य न्यायोऽपेक्षितः। 
न्याये च वेदविरुद्धांशात्यागाय वेदापक्चषणे$पि न हि वैर न्याये वे- 
दापेक्चेति विषयमदान्नान्योऽन्याश्रयो दोष्णवहः ! अत पवि मनुनां- 
प्युक्तम् । 

आपं धर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना। 
यस्तर्केणानुसखंन्धत्त स धमे वेद नेतरः । 

इति । ननु श्रीविष्णुचित्तःयग्रन्थे गतमीयन्यायविस्तर- 
स्याचुमतिदेद्यत इत्यत आह । यच्िति । तदपीति । न्यायनिरूपणे 
प्रवृत्त वेदाचिरुद्धं किचदस्तिनतु गोतमीयमेवति तस्य अ्न्थस्यः 
तात्पयमिति भावः। नु सूरस्य निराकरणमयुक्तमित्यत आह । 
प्रमाणादीति । सपेमार इति । विरुद्धा सास्त्यालज्य इति न्यायो नास्म- 
द्विषये सपदष्टः । नापि दण्डन निवारित इत्य्थः। अदृश्टविरोधं 
खोकविरोध्रं चासिप्रत्योभयोक्तिरिति ध्ययम् । नन्वेवं गोतमदेर्निं 
राकरणे पूवेपरत्वयोरप्यप्रयो जकत्वे का वास्य विद्यास्थानस्य वक्त 
परिग्राह्यो ऽसित्विव्यत आह । ततश्चेति । नन्वेवम् 

\ टीकायां मनुनेति द्रादश्ाभयाये 
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दिमूत्रषुपादाय व्याचक्षागेस्तत्पक्षनिद्ैरपि पूर्वैः कचित्मूजा- 
णि निराकरृतानि । तन्नयायस्य नास्मा सर्षपारः । नापि 
दण्डानिवारणम् ततश्च । 

यथालोकं यथावेदं छोकिके वैदिकेऽपि च । 
यो वक्ता स परिग्राह्यः प्राक्तनोऽद्यतनोऽपिवा॥ १॥ 
विवक्षिताथौवैशशं व्याक्ुलस्वमपूणता । 
उद्लोकतेत्यमी दोषा गुणकोष्यां जडः कृताः ॥ २ ॥ 
भगवन्नाथयुनिभिन्योयतन्वसमाहया । 
अवधीयोक्षपादादीन्नयवन्धि न्यायपद्धतिः ॥ ३ ॥ 
तद्बाग्िस्तदाचर्ययथेष्ं पतमास्थितैः । 
भरणिन्ये बहुधा तैस्तैः प्रमाणादिविचारणा ॥ ४॥ 

अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्विदवतोमुखम् । 
अस्तोभमनवद्यं यत्तृत्रं सूजरविदो विदुः । 

इति सूत्रखक्चषणशासखरोक्ताल्पाक्षरत्वादिलक्षणयुक्तस्य गोतमघुच्- 

स्य कथमपरिप्रह इत्याशङ्य गोतमसूतरे विद्यमानोऽविशद।थलक्ष- 
णो दोषोऽल्पाश्चरत्वेन उयाक्रुलत्वरूपो दोषो विदवतोमुखत्वेना- 
पणैत्वात्मको दोषः खारवत्वेन एवं सूत्रकरणेन लोकमर्यादातिक्र- 
मञ्चानवद्यत्वेन अन्यष्माभिगणत्वेनाभ्युपेताः न तृक्तदोषगुणनि- 
मक्तास्पाक्चरत्वादयस्तत्र वर्तन्त इत्याह । व्रिवक्षितेति । अत एव 
हि भगवन्नाथमुनिभिर्गोतमसूज्रमयीदामवधायै न्यायसरणिनिबद्ध- 
व्याह । भगवदिति । न केवलं नथमुनिभिरल्येरपि पराशरमञ्ध- 

रकादिभिः स्वमतायुसारेण पमाणादिविचारणा कृतेत्याह । तदवी- 

२ टीकायामल्पाक्षरमिति तत्र प्रतिपिपादविषितार्थविषरयकप्रकारान्तरापेक्षया न्यूनवर्णंकत्व- 

मल्पाच्तरत्वम् । स्वगतसन्देहनिवतेकप्रमाणान्तरानवेक्षत्वमसन्धिम्धत्वम् । साक्षास्मवर्तकत्कं 

सारवत््वम्र् । योगविभागादिभिरनेका्थबोधकृव्वं विंदवतोमुखत्वम् । अनर्थकपद्रहितत्वमस्तोभ- 
स्वम् । पारायणेनापि फल जनकत्वमनवश्चत्वामेति बोध्यम् । 
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तदयं भाष्यस्वरसमिद्धो बरिष्कारपक्षः । अङ्गीकाराका- 
्विणामक्षपादीयमप्यस्मदुक्तैकान्ततया स्थास्यत इति तयेव स्था- 
पयिष्यामः । अतो वयमपि महतायुक्ताथतात्पथकस्पनेन नाष- 
राध्येम । न्यूनाधिकविरुद्धन्यपदेशादीनां लक्षणलक्षणोक्तीनां 
चाध्याहारान्यपयौभ्यां तद्धक्तेरपि निवीहात् । तथास्मिन् 
यत्र स्फुटश्रतिस्म्रतिशारीरकाविराधः स उदेशतो निरुहयते । 
यत्तावत्मूत्रेतं भथमाध्याये “ध्राणरसनचक्चुस्त्वर्श्रोत्राणीन्दि- 
याणे भूतेभ्यः, इति । अत्र ज्ञनेन्दियपञश्चकोपादानं नेन्धिया- 
न्तरपरतिक्षिपाथम् । मनसः प्रथद्पपेयतयाहेशात् । अनन्तरमेव 

ग्भिरिति। एवं माप्यस्वारस्यानुगुण्यन गोतमस्य बदहिष्कारपश्च 
पव ज्ञात इत्याह । तदिति । गोतमपक्चपातन गौतमीयाङ्गीकारं ये 
काङ्कन्ति तेषामस्मदुक्तेकाथ्यनाङ्गीकारोऽस्त्वित्याह । अङ्खीकाराका- 
क्किणामिति । सुत्रस्यायुक्ताथकसव्पनेन पक्षिटादय एव॒ गोतम- 
स्यापराध्यान्त न बयमित्याह । अत इति । न्युर्नाशे ऽधिकप्र- 
श्चपः अधिकांशस्य विरुद्धांशस्यान्या्थत्वकट्पनमलक्चषणस्य कश्च 
णतया कथनेऽप्यन्यकटपनं च तत्तद्धक्तैः पष्धिखादिःभेरपि क्रिय- 
माणे तस्य निवह एव न तस्यापराधः | तन्न्यायो ऽस्मास्वपीत्या- 
ह । न्युनाधिकेति । आदिपदेनासङ्गत निर थकोक्ती गद्यते । प्रति- 
ज्ञात निर्वाहं प्रथमाध्याये प्रथमं दरयति । यत्तावदित्यादिना । 
घ्राणरसनेव्यादिसूजाणि तन्मतानुसारेण व्याख्यायन्ते । घ्राणं 

रसनं चश्चुस्त्वक् श्रोत्रं चेतानीन्द्िपाणि भूतेभ्यः पृथिन्यक्तेजोवा- 
य्वाकाशोभ्यः परभवन्तीत्यथः । अत्र प्रथममेतावन्त्येवेोन्द्याणीति 
भ्रमं वारयति । अत्रेति । पृथक् प्रमेयतयेति । “आत्मद यरेन्दिया- 
थवुद्धिमनः प्रह्त्तिदोषग्रेत्यभावफछदुःखापवगश्च प्रमेयम्” इति 
सून्रेऽभिधानादिव्यथैः । युगपदिति । विभुनात्मनाधिष्ितेष्वि- 

= (~ 

१ सले प्रथमेति । न्याय सुत्रेद्रितीयान्हिके 
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च “युगपञ्ज्ञानानु्पत्तिमनसो लिङ्गम्” इति लक्षणकरणात् । 
अभ्युपगमासेद्धान्तन्यायेन च तदिन्द्ियपरीक्षणात् । 

अतश्चोक्तंन सपानयोगक्षिमयुक्तिपभरमाणेन कर्मन्दरियवर्ग 
उपलक्षणीयः । “टत्तिवाूबुदधिशरीरारम्भ" इति सूत्रेण वा 
तत्सिद्धेः । वाचः कण्ठोक्तः पाण्यादिचतुष्टयस्य शरीरव्या- 
पारकरतया श्रूचनादिति । शारीरके तु “सप्र गतेर्विशेषित- 
त्वा), इति पूषपक्षयुपक्षिप्यासाधयच हस्तादीनामपी द्ियत्वं 
भगवान् बादरायणः । “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्” इति । 

न्द्रियेषु नानाथस्तबद्धेष्वपि यत्सयोगक्रमवचाञज्ञानोत्पत्तिः करमते 
तन्मन इति टश्षणकरणादित्य्थः । ननु तस्य प्रमेयत्वेऽपीन्द्ि- 
यत्वानङ्गीकारो ऽरित्वव्यतआदह । अभ्युपगमेति । कणाद्ाभ्युपगतस्य 
मन इन्द्रियत्वस्य गे तमेपथिरप्यङ्गाकारादित्यर्थः।अतश्चति।मनसखदानद्रय- 
परिगणनस्तूत पाठाभावऽपि ज्ञानरूपाक्रियाकरणत्वरूपेण लिङ्धेन मनः 
षष्ठानीन्द्रियाणीच्यागमेन च यथन्द्रियत्वमङ्गीकरयते तथा हस्ता- 

दीनामप्यादानादिटश्चषणक्रियाकरणत्वन इन्द्रियाणि ददोकं चे- 
त्यागमेन चन्द्रियत्वमवजनीयमिति तान्यपि तन्नोपटक्चन्तामि- 

त्यथः । ननु कमंन्दियाणां सुत्रान्तरेऽप्यग्रहणन्न तेषामच्ोपटक्षणीय- 
तेत्यत आह । प्रच्रात्तरिति । अत्र बुद्धिशब्देन मनो व्यपदिश्य. 
ते । वाङ्मनः शरीराणामारम्भ ओद्ासौन्यव्यवच्छेदः । पुण्य- 
पापरूपक्रियेति यावत् । सा प्रचत्तिरिति सूत्राथेः । कथमेतज्ज्ञा- 
यत इत्यत आह । शारीरके त्विति । तत्रहि किभिन्द्रियाणि 
संत्तव उत एकादशेति सदशाय्य “सप्त गतर्विरोषितत्वा्च इति 
पूर्वपक्षः कतः । अस्यार्थः । इन्द्रियाणि सप्तैव कुतः गतेः सप्त 
प्राणाः प्रभवन्तीत्यादिषु सप्तानामेव जीवेन सह स्चारश्रवणात् 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च" इति सप्ता 
नामेव योगकाठे ज्ञानानीति विश्ोपितत्याच्चति । “हस्तादयस्तु 

१ शारीरके इति वेदान्त सवद्रितीयाध्याय चतुशपादे। 
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भूतेभ्य इति च नोपादानाभिप्रायम् । अहङ्ारोपात्तानामाप्या- 
यक्भूततरिवक्षयापि तदुपपत्तेः । तथा च वेदथसङ्हे “एवमा- 
हङ्ारिकाणामिन्द्रियाणां भूतेश्ाप्यायनं महाभारत उच्यत” 
इति समाधानम् । ऋष्यन्तरवाक्यस्यापि समानन्यायस्य नि- 
वदार्थं परस्पर विरुद्धेषु परपाणवाक्येषु तात्पयं विद्चषपरिकल्पन- 
या परिहार एव हि पण्डितछ्रत्यम् । अनित्यमनोवादिभिरपि हि 

(“अरन्नपयं हि सोम्य मन, इति श्रुतिराप्यायनपरतयेव योज्या । 
तुस्यमिद मन्यत्रापीति । यत्त॒ “बाधनालक्षणं दुःखं, तदत्यन्त- 

विमोक्षोऽपवे,, इति तत्र॒ दुःखात्यन्तनिततेरपवगलं सर्वा- 
कृतम् । न च तव्रानन्दः श्रोतः कण्ठोक्त्या भतिषिध्यते । 

स्थितेऽतो नेवम्” इति । तुशब्दः पूवपक्षव्याद्च्यथः । हस्तादयः 
कर्मेन्द्रियाणि स्थित हारीरे उपकारकाणि अतो नैवं न ससेवे- 
न्द्रियाणि “दशेमे पुर्षे प्राणा. आल्मकादश, इन्द्रियाणि दैक 
च” इत्यादिश्रुतिस्छतिभ्यामुपकरकत्वाविदाषाच्च । हस्तादीनां 
कर्मन्द्रियाणामपीन्दरियत्वमवजनीयमित्य्थः । इन्द्रियाणां भूतोपा- 
दानवत्व व्यावत्तयति । भूतेभ्य इति । अहङ्कारोपात्तानामिति । 
स।च्विकाहङ्कारापादानानापित्यथः । “दवा वेकारिका मता"इति हि 
स्मर्येते । अआप्यायकभूतविवक्षयेति । अन्यथा त्वन्मते श्रोजस्या- 
क!(रात्मकत्ञेनाकाराजन्यत्वाभावात् भूतेभ्य इति सुत्रमखङ्गतमव 
स्यादिति भावः । समाधानमिति। गुभर्द्ाजसम्बादे । 

भूमेगन्धगुणं वेत्ति रसं चाद्भ्यः हारीरवान् । 
ज्योतिः पद्यति रूपाणि स्प वेत्ति च वायुतः ॥ १॥ 
शाब्दं शणोति च तथा आकारान्त शरीरवान् । | 

१ वेदार्थं संग्रह इतिं । वेदान्तसारो वेदान्तदीपो वेदार्थं संग्रहः । गव्र्मताभाष्यमूत्रभाष्य- 
निव्यक्रभ। इति । इत्युक्तेषु भाष्यकाररचितेषु मपतसुप्रन्येषु मध्ये आभाष्या्पूर्वरचयित्वाश्रीनिवास- 

चरणयोः समर्पितो भास्करयादवद्रङ्कुरमतत्रययुक्तेनिरसनपू्कं निर्दोषवेदान्तार्थंस्था पनपरेन्थस्त 
्रब्रह्माज्ञानवाद्तराङ्भुखत्तं विचयंभास्करमतवक्चारारम्भे इव्यर्थः । 

२ ऊन्दोग्येषष्टप्रपाठके पञ्चम खण्ड 
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न [ (क # नि [4 9 

तदभिप्राये चानन्यथासिद्धं किमपि न लिङ्ग पशयामः। अत एव 
[क क [० ("कि ६4 ® क => [द 

हि भ्ूषणपत बतत्यस्ुखप्रवद्नसम्बन्धासद्धुरपवमग साधता। 
् १ ९ (च ५६ [9 ५. 

एतेन “तस्पात् सवेदुःखविपाक्षाऽपवगं” इति चतुथाध्याय- 
+ ^= 0 (^ 

वाक्यपाप नन्दम् । तत्राप्यानन्दानषवामावात् । यच शा- 
) [क ^| ^~ द ~ ^~ ^ = [> २ 

रारकाद्रतायाध्यायावसरूद्धापह पद्रतायाध्याय अव्रयवस्पयन- 
(न [4 [क = [, ५ ~ ~ # क~ 

पितावाभातं तदपि तद्काथ याजायतु चक्यम् | तथाह 

इत्यत्र मोक्चधमें । 

शाब्दः श्रोजं तथा खादिज्रयमाकाशसम्भवम् । 
वायोः स्परो तथा चषा त्वक्चैव तयं स्परत् ॥ 
रूपं चश्चुस्तथा व्यक्तिखितयं ज्योतिरुच्यते । 
रसः दश्च जिह्वा च चयं जखगुणाः स्म्रता: ॥ 

घ्राण घरयं शरीरं च तेषु भूमिगुणाः स्मृताः । इ्युक्तम । 
इन्द्रियाणां भूतजन्यत्ववचनं भूताप्यायनपरमिति समाधानं गो- 

तप्रवाक्यस्यापि तुल्यस्यायस्य निवौदकमित्यथेः । आप्यायनं पोष- 
णम् । तत्रैव । 

आप्यायन्ते च ते नित्यं धातवस्तस्तु पञ्चभिः। 
इति खुव्यक्तमभिहितम् । अनिव्यमनोवादेभिरिति । आहङ्कारि- 

कमनोवादिभि्वेदान्तिभिरिव्यथेः । मोक्षप्रतिपादकसू्विरोधं पः 
रिहराति । यच्विति । बाधनालक्षणं दुःखम् । प्रतिक्ुखवे्यत्वं दुःख- 
खश्चणयित्यथः । तदत्यन्तविमोक्चोऽपवगे इति । तस्य दुःखस्यात्य- 
न्तावेमाक्चाऽव्यन्तनिन्रात्तः । नित्रत्तेरात्यान्तकत्वं नाम निवरत्तस- 

जातीयस्य तस्पिन्नेवात्मनि पुनरनुत्पाद इति । अनन्यथासिद्धमि- 
ति । आनन्दायु्क्तिमाजस्यान्यथासिद्धत्वादेति भावः । अवयावि- 
साधकसूजाणामन्यपरतया निवहं प्रतिजानीते । यच्चति । शारी- 
रकद्वितीयाध्यायविरुद्धामेति । शारीरकदधितीयाध्याये हि ५तदनन्य- 
त्वमारम्यणराब्दादिभ्यःः इत्यादिनोपादानापादेययोरनन्यत्वं सा- 
धितम् । तद्धिरुद्धमवयविसाघनमित्यथः । अवयविसाधक्रत्वेन 

#। 

१ तस्मादेतिं । वार्स्यायनभावष्यकारवाक्यमित्यर्धः । 

३ 
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“(नचेकदेशापरव्धिरवयविसद्धावात्" । साध्यत्वाद्वयवि- 
नि सदेहः, । स्बाग्रहणपवयन्यसिद्धेः, । धारणाकषणो- 
षरपत्तथ, । सेनावनवद्वहणापिति चेन्नातीन्दियत्वादणुनाम् } 
इत्येतानि हि तस्ूत्राणि। नतानि विरुध्यन्ते । सेनावना- 
दिव्याद्रत्तोऽववव्यारम्भकतया समवायिकारणतयाभिमता- 
वस्थाविकेषापन्नः संघातविशेष एवावयविशब्देन नि- 
दिंद्यत इत्यत्रिरधात् । तावतेबोपछम्भव्यवहार विशेषादे- 
रिताथत्वात् । अतीद्धियाणुवचनमपि प्रदीपावयत्रानाषि- 

प्रतीयमानानि सूजाण्यचुवदति । नचेत्यादिना । अवयविसद्धावा- 
द्वेतारेकदे शो पखव्धिनचान्यथा यावान् देश इन्द्रियसयुक्तस्तावेतः 
प्रदेदास्यव ग्रहणं स्यात् । नतु घटः पट इत्यादिधरतीतिरिव्यर्थः। 
साध्यत्वादिति । अवयविनः पद्ाथान्तरस्यावयवजन्यत्वात्तस्मिन्नव- 
यविनि घटो वा वटमीकं वेति संदेह उपपदयते । अन्यथा घटव- 
दमीकयो्व्लमूहरूपत्वनाविखश्चणत्वेन न सदेहः स्यदिति भावः। 
सवीग्रहणमिति । यत्र राद्यादौ नावयव्यस्ति तत एव न सर्वग्रह 
गाम् । अपित्वकदेराश्रदणम् । अन्यथा तच्राप्येको घट इति वदेको 
ये पदार्थं इति प्रतीतिः स्यादित्यर्थः । धारणाकषणोपपत्तश्च । 
घरपटादो जलब्रीह्यादिधारणं ब्क्चादौ दाखायेकदेदाक्षणेन 
सवाकर्षण च दद्यत तदभयमप्यवयव्यङ्गीकार एवोपपद्यते । 
अन्यथानारब्धावयावषु चूणपुञ्ञादेष्वपि तत्प्रसङ्ग इत्यथ 
सनावनवदिति । सनावनयोरनारञ्धावयवित्वेऽपि यथेकत्वबुद्धिस्त- 
थानारब्धावयविष्ववयत्रसमूहे ऽप्येकत्ववुद्धिरुपपदययत इति चेन्न 
समूदीभूतानां पार्थिवादिपरमाणूनामतीन्द्रियत्वात् सवाोश्रहणा- 

दोषाः स्युरेव । सनावनयोस्तु समूहान्तगेतानां समूहिनामे- 
न्द्रियकत्वादि कत्ववुद्धिरूपपद्यत इत्यर्थः । अविरोधमेवाह । से- 

नति । व्यवदहारावेद्चेषः । धारणाकषणे । आदिपदेन सन्देदो ग 
ह्यते । अतीन्द्रियाणुबादविरोधं परिहरति । अर्तान्द्रियाणुवचनम- 
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वद्दियकाणमेवावस्थाविकेपेणातीन्दियतवाभ्युपगमाद विरुद्धम् । 
अग्यक्तमेव दि व्रिगुणद्रव्यमवस्थाविशेषाग्यक्तं भवतीत्याग- 
पिकाः । प्रस्येकयुपरम्भायोग्यानापपि संहतिविशेषरूपावस्था- 
भेद देन्द्रियकतवं॑तत्तारतम्यादिकं च दिमानीचूणपुञ्ञादिष्व- 
नारब्धावयाविषु टोकापिद्धम् । उपमानाख्यभमाणान्तरसमर्थ- 
नं तु न्यायेकदेशिभिरेषोपमानस्यानुमानान्तमौवैपरतिक्षेपमा- 
तरपरतया निव्यृढभ् । यच 'पूरणपरदाहपाटनानुपलग्पे स- 
म्बन्धाभावः इतिं रब्दाथंसम्बन्धाभावयुपाक्षेप्य परिहरता 

पीति । तारतम्यादिकमित्यादिपदेन हेत्यचश्चुः क्लोभादिकायवि- 
शेषो गृह्यते । हिमानी दिमसदतिः । अनारब्धावययविष्विति ॥ 
तच्रावयव्यनङ्गीकारादेति भावः । उपमानसराधनविरोधं परिहर 
ति । उपमानास्येति । श्रव्यक्चानुमानोपमानश्लब्दाः प्रमाणानि, 
इति सूत्रे उपमानस्य पृथग््रहणमुपमानस्याजुमानान्तभेवयरतिक्ष- 
पथे नतु पाथक्येन प्रामाण्यप्रास्तिद्यशथमित्ि नैयायिकेकदोक्षि- 
भिरेव निव्युंढम् । यथा ते बणैयन्ति । प्रत्यक्षमेकमिति चावो- 
काः । कणाद्सुगतौ चुनरलमानं च । ते दवे शब्दश्ेति 
सांख्याः । नैयायिकेकदेरिनस्ते उपमानं चति के. 
चनेति । तस्मान्नास्माभेस्तज्न यतितव्यामेति भावः । 
शाब्दसामयिकत्वप्रतिपादकसूजविरोधं परिदितौ तान्येव सूजा- 
ण्ययुवदतिं । यच्चेत्यादि । अवादिक्लब्दानां जटरूपा्थंसम्बन्धे 
चटादीनामिव पूरणं स्यात् । बन्ह्यादिश्तब्दानाम्चिरूपाथेसम्बन्ध 
तृणादेरिव दाहः स्यात् । प्रथिवीपाषाणादिशब्दानां प्रथिवीपा- 
षाणादिरूपाथंसम्बन्धे पटादेरिव पाटनं स्यात् । नचेतान्युष- 
रभ्यन्ते । अतः राब्दानामथानां च न सम्बन्ध इत्या्चष्येत्य- 

थः । छब्दार्थव्यवस्थानाद्प्रतिषेधः । ₹खब्दानामथौनां च व्यव- 

स्थितत्वात् गुणत्वेन द्रव्यत्वेन च व्यादृत्तस्वरूपत्वात् न पूरणा- 

दिप्रसक्तिः । द्रव्येष्वेव हि तथा भावः । तस्मादप्रतिषेधोन 

सम्बन्धस्य निषेध इत्यथः । न साभयिकत्वाच्छब्दाद थं प्रत्यय- 
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“श्ब्दा्थव्यवस्यःनादपरतिषेधः, । न सामयिकत्वाच्छन्दाथ- 
प्रत्ययस्य, इत्यादिना सापायिकत्वमुक्तम् । तदपि संप्रति- 

पन्नसाभयिकद्रारानुमानादिविलक्षणसम्बन्धविशेषप ख्यापनाथ- 
मिति योज्यम् । अनादिनिधनाविच्छिनसम्भदायवेदषत्तीनां 
पदानां मन्वादिवचनविरुद्धसांकेतिकत्वापपाद नक्टप्त्यसम्भ- 
वात् । यत्च “मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच तस्मामाण्यमाप्पामा- 
ण्यात् ' इति एतदपि अनादिनिधनस्यव वेदस्य प्रातिकल्प- 
स्य इति शब्दाज्ञायमानस्यार्थविषयस्य प्रत्ययस्य सामयि- 

कत्वात् । संकेतमूटत्वात् । सम्बन्धनिषेधो न सखम्भ- 
वति । समयस्यैव सम्बन्धत्वादित्यथैः । परिहरति । तदपी- 
ति । सखम्प्रतिपन्नडित्थादिसामीयिकशराब्दप्रददानमुखेनाञुमानवि- 
खश्चषणः “ओत्पात्तिकस्तु राब्दा्थन सम्बन्धः" इति सूजप्रतिपा- 
दितो नित्यः सम्बन्धः शाब्दाथयोरप्यभ्युपगन्तव्य इत्येव तत्सूत्र 
तात्पर्ये नतु समय एव सम्बन्ध इत्येदंप्यमित्य्थः । तत्न हेतुमा- 
ह । अनादिनिधनेति । अनादिनिधनेष्वविच्छिन्नसम्प्रदायेषु बे- 
देषु विद्यप्रानानां पदानां मन्वादिवचनविरुद्धं सांकतिकत्वं दु- 
रुपपादमिति भावः । आप्रोक्तत्वेन वेदप्रामाण्यसमथनसूजरविरो- 
धं परिहतमनुवदति । यच्चेति । मन्ञाणां पञ्चरा्राद्यागमोक्तानामा- 
युक॑ंदस्य वेदयकस्य च यथाक्तपुरुषध्रणीतत्वेन प्रामाण्यं तथैव 
तस्य वेदस्याप्याप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यम् । आप्तस्य वेदप्रणेतुरीदवरस्य 
प्रामाण्यादवाधितज्ञानाश्रयत्वादेति सूत्राथैः। 

अत एव च नित्यत्वम् । 
अनादिनिधना दयषा वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः स्व प्रसूयते । 

दति मन्वकरृसच्वेन प्रसिद्धानामपि वसिष्ठविदवामित्रार्दनां बेद- 
जन्यत्वाम्नानात् मन्जङृखे तद् दष्रत्वमेव न तु मन््कवैत्वमित्यवसी- 
यते ! अतो वेदनित्यत्वस्य नानुपपत्तिः । नन्वेवमपि प्राकृतध- 
खये राब्दस्य तदुपादानभूताहङ्ारादेश्च नष्टत्वात्कथं बेद्नित्यत्वं 



प्रथमाध्याये प्रथममाहिकम् । २१ 

मीहवरे णाप्ततपमेन यथापूर्वं प्रवतेनममिसंधायेति सुगमम् । ब- 
णौनित्यत्ववभनं तु न श्चुत्यादिविरुदधम् । भ्त्युतानुूलमे- 

व । शारीरकदेवताधेकरणे रि वणानित्यत्वमवगम्यव हि 
^“अत एव च ननित्पतं, सपाननापरूपत्वाच्चाषत्तावप्यविराधो 

दशेनार्स्मृतेश्च'' इति बेदनित्यत्वं साधितम् । यत्त॒ जेमिनी- 
यदाब्दाधिकरणे वण॑नित्यत्वसम्थनं व्याचख्युः स तव्या 
ख्यातृणामेवापराधः । असाङ्तिकवाचक।कारनित्यत्वपरत्वेना- 
न्यपरत्वात्तस्याधिकरणस्य । यच्च द्वितीयाध्यायान्ते “श्य 
त्वाकृतिजातयस्तु पदाथ"? इत्युक्तम् । तत्रापि न वैरेपिकाभ्यु- 
पगतजातिस्वीकारे लिङ्गं पयामः । नह्यत्र द्रव्यगुणादिपदाथ- 

परिसंख्यानं क्रियते । “ते विभक्वन्ताः पदम्” इति भरतिपादि- 
तपद्वाक्यभदशनपरत्वात् । अनन्तरं च तिखणामेव लक्षण- 
माह “्यक्तिगुंणाविशेषाश्रयो मूर्तिः, आङ्कतिजातीशिङ्गाख्या, 

कथंवा सवषा वेद्राब्दप्रभवत्वं तत्राह “समाननामरूपत्वाचचाचृत्ता- 
वप्यविरोधो दरनातस्मतेश्च” इति छत्स्नोपसहारे जगदुत्पच्या- 
बृत्तावपि पूवाक्तसमाननामरूपस्य तद्बस्थत्वादेव न शब्दानि- 
त्यत्वम् ॥ 

सूयाचन्द्रमसो धाता यथापृ्रमकट्पयत् । 
यथतुष्डरतुलिङ्गानि नानारूपाणि पये । 

दयन्त तानि तान्यव तथा भावा पुगादिषु । इति 
शवुतिस्षतिभ्यां तथैव पतिपादनद्धेदस्य नित्यत्वमपौरुषेयत्वं 
चेति सूत्रैः । जात्यभ्युपगमघूजमनूच परिहरति । यश्चे- 
ति । नहीति । न्यत्र भ्रमेयपारेगणनं क्रियते येन जातेः प 
दाथान्तरत्वं स्यात् किन्तु पदानामभिघेयत्वस्वरूपमुच्यते । अत 
एव॒ तदनुगुणमवोत्तरत्रापि लक्षणसुच्यत इव्यर्थः । व्यक्तिरिति । 
गन्घादिगुणाश्रयत्वं व्यक्तिटष्णाभेत्यर्थः । इद् च वक््यमाणव- 
स्तुस्वरूपकथनम् । आङृतिरिति । जातेः सामान्यस्य लिङ्गत्वेन 
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समानप्रत्ययप्रसवाकारास्पका जातिः इतिं इह तु वस्तुस्वरूप- 

निरूपितस्वरूपविशेषकधमस्वरूपनिरूपकधमेवरिषयतया यथा- 
सम्भवं योज्यम् । अतो न द्वितीयाध्यायेऽपि वेदान्ताेरोधः । 
ठतीये ““दशेनस्पशनाभ्यामेकार्ग्रहणात् इत्यादिकं वादयान्तरे- 
न्दरियानेरूपणादिकं चात्यन्तापयुक्तम् । न च मनोनित्यत्वा- 
दिकं तत्र सूत्रितम् । येन तदुत्पस्यादिश्चुतिकोपः। यच्ात्रो- 
क्तम् । “गन्धक्छदपाकव्युहावकाशदानेभ्यः पाञ्चमोत्तिकं श्रुति- 
मामाण्याच''इति । एतदेव यथाश्रतं सिद्धान्तत्तया स्वाका्थम् । 

उयञ्चकत्वन यत्सस्थानमाख्यायते सा आतिः । जातिव्यञ्जकसं- 
स्थानत्वमाङृतित्वमिव्थ्थैः । इदं च वक्ष्यमाणनिरूपितस्वरूपध- 
भकथनम् । अनुगतत्वस्य व्यक्तयन्तरप्रहणाधीनग्रहत्वान्निरूपित- 
स्वरूपत्वम् । अत एव क्रमस्याविवश्षितत्वमाभेप्रेव्याह । यथा- 
सम्भवमिति । वृतीयाध्यायोक्तः सर्वोऽप्यज्गीकायै इति न स्फुट- 

विसेधप्रातीतिस्तत्रत्याह । ठृतीय इति । नयु तत्रत्यं मनोतित्यत्वं 
कथमभ्युपेयमित्यत आह । नचेति । शारीरस्य पाञ्चभौतिकत्वो- 
क्तिर्मविरद्धा । अस्माभिजातिसाङ्ायंस्य दोषतयानभ्युपगमात् । 
तथेव न्यायसिद्धाञ्जने प्रपञ्चयिष्यमाणत्वात् इत्यभिप्रयन्नाह । 

यच्चेति ॥ 
चेरा वायुः खमाकाशामूष्माग्निः सचि द्रवः 
परथिवी चाज सङ्घातः चारीरं पाञ्चभौतिकम् ॥ 

इतिमोश्चधर्मद शमाध्यायोक्तरीत्या गन्धद्रवत्वान्नादिपाकावयवा- 
दिसमूदीभावविवरदानानां परथिष्यादिभूतपञ्चककायौणां शरीरे 
चियमानत्वात् रारोरं पाश्चभोतिकं “तासां च्रिच्र॒तं जिडतमेकेका- 
मकरोत् इतिश्चुतिश्च तथेव प्रतिपादय तीत्यथेः । नु गन्धादि 
सूत्रे खाब्दस्य वाय्वादिगुणत्वानङ्गीकाराद्विरोध इत्याशङ्य अचर 
सृज गन्धादिश्रहणेन न शाब्दपरिसखंख्या क्रियते अपितु पृथिव्या- 
दिषु गन्धादयः सन्त्येवेत्येतावदुच्यते। तेषु शब्द सिद्धिस्तु प्रत्यक्चधर- 
माणात् पुराणान्तरवचनाच्च भवत्वतो न तत्वूच्रविरोध इत्याह । 
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यदपि ““गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां स्पशेपय्यन्ताः पृथिव्या अ्ते- 
जोवायूनां पूरवे पूवेमपोद्याकाशस्योत्तरः” इति गुणव्यवस्थापनं 
तत्र तु तथेवाभ्युपगमेऽपि न वस्त्वन्तरविरोधः। तथाप्याकाश्चा- 
रिषु शब्दादेरेकद्वित्रिचतुःपञ्चक्रमेण पुराणेषु पाठात् । आ- 
काशानुभवेशात् आकाञ्ञादन्यत्र शब्द इति निवा वाय्वाच्नु- 
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भ्रेशादुत्तरोत्तरेषु स्पशोदिरिति निर्वो शक्यत्वात् । उपटम्भा- 

न्वेयव्यातिरेकाभ्यां व्यवस्थापनस्यापि समत्ात् । गन्ध।दिसुत्रं 
पृथिव्यास्ते सन्त्येवेत्ययोगन्यवच्छेदेन याज्पम् । आकाश्चस्यो- 

# क [क 

यदपीति । न वस्त्वन्तरविरोध इति । न राब्दाङ्खीकारविरोध इत्य. 
थः । तर्हिं तत्र राब्दसिद्धौ किमानमित्यत आह । तथापीति। 
गोतमेनाञुक्तव्वेऽपीत्यथेः । पुराणेषु पाठादिति । श्रीविष्णुपुराणे । 

आकाशवायुतेजांसि सलि परथिवी तथा । 
दाब्दादि भिुणेबेह्यन् ? सयुक्तान्यु त्तरोत्तरैः ॥ 

इति मोश्चधर्मे दश्माध्याये | 
शब्दः स्पदशेश्च सरूपं च रसो गन्धश्च भूगुणाः। 
शाब्दः स्परोश्च रूप च रसश्चापां गुणाः स्मृताः । 
शाब्दः स्पदाश्च रूपं च चिगुणं ज्योतिरुच्यते । 
राब्द्ः स्परोश्च वायञ्यः स्परेश्च बहुधा स्ष्रतः । 
तत्ैकशुणमाका दां शाब्द इत्येव स स्थतः । 
इति च पाटा्देत्यथैः । ननु प्रथिव्यादेषु रब्दोपलम्भस्याका- 

क्ाजुप्रवराकृतत्वनान्यथासिद्धत्वान्न त्र रशाब्दसिद्धौ प्रत्यक्चं ध- 
माणे तत एव पुराणवचनमपि निवाद्यमित्यत आह । आकाशा- 
नुप्वेशादिति । वाय्वादीति । पृथिव्यादेषु वाय्वा्यनुप्रवेशक्त 
पव स्परौदुपखम्म इत्यन्यथासिद्धितोय्येन स्प्शीदिरपि नाङ्गीकरि- 
यतेत्यथः । स्पशदेः प्रथिञ्यादिगुणत्वेनोपलम्भात्तद्गुणत्वव्य- 
वस्थापने खब्दस्यापि पृथिव्यादेगुणत्वनोपरम्भात् तद्गुणत्व- 
व्यवस्थापि स्यादित्याह । उपरम्भेति । नन्वेवं स्पर्ादयः 
पृथिव्याः सन्रयेवेत्ययोगव्यवच्छेद परतया सूञ्चैकदेशो योजनीयः । 
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त्तर इत्यत्र तु तस्य स एवेत्यन्ययोगन्यवच्छेदेन। कति कति यैवं 
सूत्राणि इष्टानि परेरपि निरुन्ते । यच्च स्वगुणान्नो- 
पलम्भत इति इन्द्रियाणे कस्मादितिचेत् सगुणानामिद्धियभा- 
वादित्यत्र न शब्दगुणापरभ्धरित्युक्तम्। तत्रापि श्रोत्रेन्दियस्या- 
काशाप्यायितत्वरात् आप्यायकगुणस्य तद्गुणतां पटनैस्ये षा- 
नीयसोरभादिवत् प्रकरप्योत्तरयुक्तम् । अथवा यथागमपाहं- 
कारिकत्वपिद्धियाणामजानतश्चोये भूतेन्धियवादे स्थित्वेवेदञरुत्त- 
रं गरृढामिध्रायेण दौयत इति । एतदुक्तं भवति । भवता कि- 
पिन्दिययुणापलम्भाभाव उच्यते किंवा तदाप्यायकगुणोपल- 
स्भाभावः । पूवंअङ्गाकार एवोत्तरम् । शब्दादीनामनिन्दियगु- 
णत्वादुक्तरत्र व्यभिचार इति । अतो न वेदान्तविरोधप्रसङ्गः । 
चतुर्थे चाध्याये प्रदरात्तरागद्रषादिनिरूपणमात्मनित्यत्वादि 

आकाडास्य चब्द एव गुण इत्यन्ययोगव्यवच्छेदेन तदेकदेशान्तरं 
योजनायमिति सूत्रास्वारस्यं स्यादित्यत आह । कतिकतीति। 
शाब्दस्य श्रोञेन्दरियगुणत्वसूचकसूजविरोधपारिदाराय सूजमचुव- 
दति । यच्चेति । चक्चुरादीनान्द्रयाणे स्वगतरूप न गृह्णन्ति 

तत्कुत इति चोदये उत्तरम् सगुणानामन्द्रियभावादिति । गुणवि- 
रिष्ठानामवेन्द्रयत्वेन स्वगुणान् प्रति स्वामिन्द्रियत्वलक्षणतावच्छे- 
दकाभावात् तेः स्वगतरूपादिकं न गृह्यत इति 4 अत्र रशाङ्कत। 

न शब्दगुणोपलब्धेरिति । सगुणानामि्दियभाव इत्ययं पक्षो 
न भवति श्रोतण स्वगुणः शब्दो द्यते इति यतः । अन्यथा श्चो- 
त्रेण शाब्दानुपरब्धिप्रसङ्ग इत्यर्थः । गूढाभिप्रायणति । किमि- 
न्द्रियगुणोपरम्भामाव उच्यते उत तदाप्यायकशुणोपरम्भा- 
भाव इति विकल्पे ऽभिप्रायो मूढः । पवतर सगुणानाभिन्दियभावा- 
दिव्युत्तरम् । उत्तरत्र न रशाब्दगुणोपन्धेष्त्युत्तरमिति खचरद्वयं 
व्याचष्टे । एतदुक्तम्भवतीति । अनिन्द्रियगुणत्वादिति । इन्द्रिया- 
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ना परेत्यभावादिप्रतिपादनम् अनिमित्तो त्पत्तिसर्वैनित्यतलादिनि- 
राकरणं चात्यन्तानुगुणम् । अवयाेपरसङ्ग् प्रागुक्तन्यायेन 
नेतन्यः । पञ्चमस्तु जातिनिग्रहस्थानमात्रोपक्षीणो न कचित्तच्वे 
उपकरोति । व्यवहाराङ्गविमशंसोन्द यसौन्दयदिकं तु वास्तव- 
लक््यलक्षणयुक्चादिषपरामशेवैन्नानिकैरथेस्थितिभातानुसारेण ना- 
द्रणीयद्र् । यतुनरवांभमिरक्षचरण-पश्वाध्याय्यां इशकाश्चाव- 
छम्बनेन कणचरणकथां निवेरय नेगमिक्यः पदव्यो निरुध्य- 
न्ते । तत्र तु नूनं स एव गौतमः प्रहसतीति स्वीकारपक्षः। 

यद्रा नातिबषिष्कारो नातीव च परग्रहः। 
सांख्यादिवदिहापि स्यात्समाधिस्तौषतण्डुरः ॥ 
उपजौव्यवहुलेन विद्यास्थाननिवेशनम् । 
विरुद्ध गिकाविषया सूत्रादिषु बदिष्करिया ॥ 

णामाहंकारिकत्वादित्यथेः । अनिमित्तेति । अदेतुकमेव का्य॑मु- 
त्पद्यते सवषां पदाथोनां नश्चित्वं वा सर्वेषां नित्यत्वंबानतु 
नित्यानित्यव्यवस्थेव्येवमादीनां मत्तप्रखापानां निराकरणं घ- 
तिक्षेपः । तत्र प्रसक्तस्यावयविसाधनस्य गतिमाह । अवयवी. 
ति । त्वज्ञानानुपकारमेवमि्ञानादस्मुखेन दर्शयति । व्यवहा- 
रेति । व्यवहारस्य कथाया अङ्खं यो विमर्षः प्रमाणोपन्यासः 
तस्य छखादिदोषराहित्यं सोन्द्य तद्धचवमसोन्दर्थम् । आदिश्च 
ब्देन निग्रहस्थानादिरूपो दोषो गृह्यत । वस्तुसंबान्धिलक्ष्यटक्च- 
णयुक्तितदाभाखादिनिरूपणचतुरेर्थतच्वस्यैवानुसरणीयतया कथा- 
पुरुषयोरौणागुणा नाद्रणीया इत्यथैः । अथो; षट् पदाथी द्व्य- 
खणकमेखामान्यविशोपलमवायाः । अभावः ससम: इत्यादिकाणाः 
दसूच्राणि गो तमहुदयानमिैरकर्मिरीक्ष्य व्याख्यातानि तानि त्या- 
ज्यानीव्याद । यत्पुनरिति । अस्मदुक्ताचुसारेण व्याख्याने गो- 
तमीयमङ्गकच्त योग्यमित्युपसंदरति । इति स्वीकारपक्च इति । 

(. 
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नियताधिकारश्चायं द्विजानां न्यायविस्तरः। 
अपरत्यवायो माहारम्यादयालुः शाक्चमादिशत् ॥ 

सवाधिकार पित्येतद सपीक्षितभा पितम् । 
कथपागमहत्तान्तमनधीतागमा विदुः ॥ 
निषिद्धे पेरय॑स्तान्वा कथं कारुणिको भवेत् । 
नच शक्या नरचिरः पाकत्रयाचनुपाक्षतिः ॥ 

विहायागममक्षादि द्विषा तत्रापि विषुवः। 
शस्या ह्यनधिकारत्वात्तदन्यत्राव्यस्थितेः ॥ 

धर्मक्षोभानुमाभङ्गे कथं शुद्रादयः क्षमाः । 
अथ त्रैवाणिकेरक्ते न्यो विश्वपितीत्यपि ॥ 
स्वयं न्यायविचारेऽस्य फलत्यनधिकारताम् । 
भर्यक्षानुमयो॑त्र नित्यं वेदानपेक्षता ॥ 

नन्वेतावान् वहुसूअव्याख्यानङ्कंशः किमथः । विरुद्धांश्े परित्य- 
ज्योपयुक्तांशः स्वीक्रियताभित्यस्वरसात्तथेवाभ्युपगच्छति । यद्धे- 
ति । साह्धचादिवदिति। 

साङखयं योगः पाञ्चरात्रे वेदाः पाद्युपतं तथा । 
आत्मव्रमाणन्येतानि न हन्तव्यानि हैतुमिः। 

इति शाखेण सांव्यादिकं दारीरातिरिक्तात्मवोधनांदेन प- + 
रिगरृह्यते तद्वदित्यथैः । तैपतण्डल इति । अन्नाथत्वेन जीदीणा- 
माजनेऽपि तुषांश्वपसत्यागेन तण्डुलांशस्य यथा ्रहणमेवे वि- 
द्यास्थानत्वेन मोतमायस्य परिप्ररेऽपि विरुद्धांशत्यागेनावद्यकां- 

दामात्रग्रहणमिति तेषतण्डुलसखमाधिशब्दाथः । नु गोतमीये वि- 
सद्धांदशासच्वे कथं तस्य विद्यास्थानत्वमित्यत आह । उपजीव्येति । 
नन्वेवं तस्य ब्रह्मस्ु्रभाष्यकारादिभिः कथं बहिष्कारः कृत इत्यत 
आदह-विरुद्धांशोति । इयता प्रबन्धेन वदाविरुद्धभ्रमाणव्गो न्या- 
यविस्तरस्य वियय इत्युक्तम् । इदानीमधिकारिणो निरूपयितुं 
प्रस्तौति । नियताधिकार्चायमिति । शु द्रादिन्यतिरिक्तानां चव्णि- 
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तत्रापञुदरमाष्योक्ता श्रदिरप्यधिक्रिया । 
चतुद्॑ञापि स्थानानि भगवान् षर्मबिवयोः ॥ 
न स्य्ष्टव्यानि शद रिव्यव्रषीदाश्वमेधिके । 
अङ्गानि वेदाश्चसासो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 

पुराणं धमां च विया चयेताशतुरदश् । 
यान्युक्तानि मया सम्यक् विद्यास्थानानि भारत !॥ 
उत्पन्नानि पवित्राणि पावनां तथव च। 
तस्मात्तानि न शुद्रस्य स्पष्टव्यानि कथचन ॥ १२॥ 

इति तस्मदेतानि त्रेवभिकेरध्येतव्यानि । तत्र ब्राह्मणेन 

विद्यापराक्षये घमोनुष्टानाय चाविगन्तव्यानि क्ष्ियवेहयाभ्यां ध- 

कानामेवास्मिन् शाखेऽधिकार इव्यर्थः । ननु गोतमः स्वपाहा- 
स्म्यात् स्वस्मिन् स्वसरम्बन्धिषु च प्रत्यवायराहेतः सन् कारूणि- 
कतया स्वाधिकार शाखमुपदिष्रबानिति पद्चिलादिभिरुद् घुष्यते 
तत्कथमस्य नियताधिकारत्वमित्याश्ङ्खय तदुक्तिमनूदय दूषयति । 
अप्रत्यवाय इति । कथमिति । प्रत्वह्लादि प्रमाणानां न्यूनाधिकविमा- 

गाक्षेपस्य तकंसद कतेन । 

स्मरतिः पत्यक्चमेतिदह्यनुमानश्चतुष्टयम् । 

द्त्यागमेन निरसनीयत्वादनधीतागमानां ्युद्राणामधिकरो न 

सम्भवतीत्यथैः । कथ कारुणिक इति । कथमप्रत्यवाय इत्यपि 
भाव्यम् । अनधीतागमानामनधिकार इत्येतदेव प्रपञ्चयति । न 
चति । नरदिरः कपाटं शुचि प्राण्यङ्कत्वात् शङ्कुःवदित्यनुमानस्य । 

नार स्पृष्रास्थि सखद सवासा जरुमाविरेत् ॥ 
इव्यागम विना प्रत्यक्चादिभिमङ्गः कथं शुद्धेः कतेव्यः । आ- 

गमे शुद्राणामनधिक्ायत्तदतिरिक्तप्रमाणानामश्ौचव्यवस्थापकत्वा- 
मावादुभयथापि न तस्य भङ्गः स्यादिव्यथैः । धमेक्चोभेति । क्र- 
त्वन्तरवर्तिनी दिखा अधमसाधिका हिसात्वात् क्रतुबाह्य- 

हिसावत् । क्षणिका क्रिया न कालान्तरमावेपश्वादिफलहे- 
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मानुष्ठानायैव। तथा शद्धेन वियास्थानान्यनुक्रम्योक्तम् । “एता- 
नि ब्राह्यणोऽधि कुरूते स च ति दद्यतीतरेषा"मिति । एव- 
मेव धमशाह्ञसद्ाहकः समा्थेतमिति। ततश्च येषां कमेव्रह्ममी्मा- 

सावसेयतखदहितरूपप्रमेयचिन्ताधिकारस्तपामेव तात्पयेपयेवसा- 
यितया धर्म्रिच्ास्थानाभिमतन्यायविस्तराधिकार इति सिद्धम् । 

प्रतयक्षादिप्रमाणेन जुद्धिः पदतदशथयोः। 
मानययादिनियतिनिदोंषाकतैश्च मानतः 
गरावपुवनवाक्यादावान्यपरयय विरोधतः । 
चिच्रापञ्युफर्त्वादाववाधादद्रारसङ्हः 

तुः पृवश्चणच्रत्तित्वाभावाददेतुवत् । इत्यादीनां धमेश्चोभकाणा- 
मजुमानानां भङ्ग शुद्राणां सङ्खीणकानां च कथमधिकार इत्यथः । न- 

न्वेतादश्स्थटघु शाद्रादीनामनधिकारेऽपि आगमाभिज्ञचेवणिक- 
वचनन तेषां विवासो भवत्वित्याशङ्ान्यत्ापि तथेवास्तु किमे 
तेषामधिकारकल्पनाप्रयासेनत्याह । अथति-नन्वेवमपद्युद्वाधिक- 
रणमाप्ये शुद्राणां न्यायाधिकारः कथमुक्त इत्याशङ्य वेदानपेक्चेषु 
प्रत्यक्षाचुमानविचारषु तेषामस्त्यधिकार इत्येतत्परं तद्धाष्यमिति 
समाधत्त-प्रव्यश्चवाजुमयोरिति । इयता श्द्वादीनां वेदानाधेकारसुखेन 
न्यायविस्तरानाधिकारः प्रतिपादितः । इदानीं न्यायविस्तरे साक्चा- 
देवानाधिकारः शुद्रस्येति भगवता श्रीकृष्णेन प्रतिपादितभित्याह । 
चतुदंशापीति । अध्ययनमा्रेण प्रमाणादिवचारपृवेकधमोचुष्ठानन , 
च धममासद्धिदेतुत्वात्तषां धर्मस्थानत्वम् । धमेबोधहेतुत्वाश्च विद्या- 
स्थानत्वमिति द्रष्टव्यम् । आश्वमेोधिकवचनमवोदाहरति । अङ्गानीति। 
पविच्राणि । अध्यतृणां पापनिवर्तकानि । पावनाथम् । श्रोतृणां पाप- 
निचसच्यथम् । विद्याप्रा्तये इति । दहिष्याणामेति शोषः । ब्राह्मणस्यैव 
विद्यास्थानवोधकत्वं न क्ष्ियादीनामित्यत् शङ्खवचनमाह । एतानी- 

ति । येषां ब्राह्मणादीनां वेदिकसाध्यकर्मविचाराधिकारस्तेषामेव 
तदु पयोगिषु न्यायविस्तरेष्वधिकारः इतरेषान्तु भ्रयोजनामावादपि 
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अलुवादविधानादिचिन्ता पराप्तधादिपूर्विंका। 
परत्यक्षादिष्वसिद्धेषु न कस्परन् कथंचन ॥ 
एवमाद्ुपयोगेन युनिभिन्यौयविस्तरः । 
वेदानुग्रहणाद्धमेविद्यास्थानतयो दितः ॥ 
आगप्राख्यपरमाणे तु संशचद्धिन्पायविस्तरात् । 
तद्विशेषस्य मीमांसा साधयेद्धमेमानताम् ॥ 
पमेयस्यापि संशयुद्धिरन्ततो बह्मचिन्तनात् । 

इह तस्य निवेशस्तं तादथ्यादिभरसिद्धये ॥ & ॥ 
प्रमाणमेवास्य शाच्स्य प्राधान्यतो त्रिषयः। तत्र भे 

[क 

क्षावदधिविकिषौसिद्वथं पमेयतच्चन्ञानं हानोपादानद्रारा निः- 

तजानधिकार इति दशयन्नधिकारिनिरूपणम्ुपख हरति । ततश्चेति । 

इदानीं प्रत्यक्षादिनिरूपणस्य प्रयोजनमाह । प्रत्यश्चदीति । अवि- 
प्लुतानां पदानां तदथोनां च ज्ञानं प्रत्यक्चघ्रमाणाधीनम् । इद् 
मानमयं मानामास इति व्यवस्था च प्रव्यक्चाधीना । भरमप्रमाद्- 

विप्र ङिप्सखाकरणापारवःदिदोषराहेतस्य छोकिकस्य शब्दस्य वे- 
दस्य च प्रामाण्यखिद्धिः प्रत्यश्चाचुमनोभयाधीना । शश्रावाणः ` 
'्टवन्ते । आदित्यो यूपः । यजमानः भस्तरः” । इत्यादौ भस्यक्षेण 
विरोधे सिद्धे प्रमाणवाक्यत्वाद्बाधाथंमन्यत्र तात्पयोमेत्येतदपि 
भरत्यक्चाचुमानोभयसाध्यम् । “चित्रया यजेत पश्युकामः' । दरशपो- 
णमासाभ्यां स्वगेकामो यज्ेतः । ज्योतिष्ठमेन स्वगकामो यजेत" । 
इत्येवमादिषु वेदेषु नश्वरस्य कर्मणः कालन्तरमाविफखजनकत्वं 
भरत्यश्चविरुदधमिति बाधः स्यादेति तन्निब्रत्तये अपृवेरूपद्धारसं- 
ग्रहः कतेव्यः । स चायुर्वदबोधितकालान्तरभाविपुष्टिजनकधातु- 
साम्यद्वारकषुतपानटष्टान्तसमुरखका जुमनेनेति पत्यक्षादिज्रितयसा- 
ध्यः । “अग्निहो जदोति'” इत्यञ्चिहोजपदेनाश्चिदेवतारूपो गुण- 
होमो विधीयते । उत मन््रवणेग्राप्तागन्युवाद्नाच्चिदोजपद्ं कम 
नामघेयमित्यत्रागेरयुवादस्य प्रािसपेक्षत्वात् । पार्िः च्ब्द्प- 
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श्रयसदेतुः । तच सपरिकरात् प्रमाणादिति परंपरया प्रयो- 
जनज्ञापनाय प्रमेयदशेनमात्रमिहाभिमतम् । अतः प्रधानवि- 
पयतया प्रमेयादिस्राधकतया च परमाणं प्रमेयादपि पूरमुच्यते । 
तत्र ग्यवच्छेवा ङ्त्वादिष्ठखेन संश्चयादयोऽपि चतुरश्च यथायथं 
निरु्यन्ते । नच पोडशत्वे निकन्धः । अतथालविपय॑यत्वादयुपा- 

माणसाध्या । अश्धिहोज्नपदस्य कर्मसामानाधिकरण्यायत्तनामत्व- 
ज्ञाने प्रव्यक्षसाध्यम् । देदताप्रापकमन्तस्य कमंरषत्वज्ञानं छि. 
ङ्गखाध्यामिति । एतानि प्रयोजनानि पत्यक्षादिषु प्रमाणेष्वज्ञातषु 
न सिख्यन्ताव्याखण्डलाथैः । नन्वेव न्यायविस्तरेगेव वेदध्रामा- 
ण्यसिद्धः कि मीमांसयेत्याशद् न्यायविस्तरमीमांसयोः पयोजन- 
भेदं दशंयति । आगमेति । ह्ाब्दध्रामाण्यासिद्धिन्यीयास्तरसा- 
च्या । वदस्य धमेप्रमाणत्वक्तिद्धिस्तु मीमांसखाधीनति भावः । 
ब्ह्मविचारापयुक्तत्वात् भरमाणविचारस्य परम्परया ब्रह्मरूपप- 
मेयत्वज्ञानमपि प्रयोजनमित्याह । ध्रमेयस्यापीति । नन्वस्मिन् 
दाख प्रमेयस्योपादानं किमर्थमित्यत आह । इहेति । प्रमेयत- 
्वज्ञाना्थं प्रमाणाधेचारः क्रियत इति ज्ञापयितुं प्रमेयमुपात्तमि- 
त्यर्थः । तर्द सदायादिनिरूपणं किमर्थमित्यत आह । तत्रेति । 
संदायदेत्वाभासजल्पवितण्डानिग्रहस्थानानां निरसनीयत्वासखयो- 
जनादीनां परमाणाङ्खत्वान्निणयस्य. फर्त्वान्निरूपणमित्यथः । प- 

दाथः षोडटेवेति निधौरणं कथमुपपद्यते सश्यवद्धिपयंयदेरपि 
सद्भावात् । हेत्वाभासवत् प्रत्यक्चाद्याभासानामपि सम्मवात् । 
आमास्त्वेन विपरययत्वेन च तेषां क्रोडीकारः स्यादितिचेन्न 
प्रमेयत्वेन सर्वेषां क्रोडाकारसम्भवात् । विशेषतो विपयैयत्वेन 
तकंस्यापि क्रोडीकारसम्भवाच्च । सदसत्कथाव्वेन वादादिकथानां 
क्रोड़ीकारसम्भवाञ्च । अवान्तरविद्ोषविवक्चायामानन्त्याशज्खे्ठाप- 
च्या परिहरति । नचेति । बिपर्थयादीत्यादिपदेन स्म्रतित्वानुभ- 
बत्वादयो गृद्यन्ते । नयु सामान्यधर्मः क्रोडीकारसम्भवेऽपि सं 
श्यत्वादिविशेषाकारज्ञानंस्य प्रयोजनमस्तीति तथा विभागः कृत 

इति चेत् तरिं विपयययत्वानुमवत्वस्म्रतित्वादिज्ञानानामपि श्रयो- 
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ध्यन्तराधीनसषङ्कहविभजनाभ्यां न्यूनाधिकोदैश्स्यापि शक्यत्वात् 
उपयोगानुपयोगाविेषा्च । एतावदेव गोतमस्यापि हृदयमिति 
अस्तितावदिदं प्रमाणमिति भरसिद्धो रोकिकपरीक्षकव्यवदार- 
घण्टापथः । तदनादरेतु निराश्रयतया परीक्षणस्याप्यनुदयः । 

व्यवहारो हि जगतो भवत्यालम्बने कचित् । 
न तत्सामान्यत्ो नास्ति कथन्ता तु परीक्षते ॥ 

सामान्यनिध्वितार्थन विरेषे तु बुभुस्सितम् । 
परीक्षा द्युचिता स्वेष्प्रमाणोत्पादनासिका ॥ 
न स्वैस्याप्रमाणतवं स्वपक्षस्य स्वतः क्षतः । 
न सर्वस्य प्रमाणं स्वपक्षस्यान्यतः क्षते: ॥ 

जनमस्तीति तथाधिकविभागः स्याद्विशेषादित्याह । उपयोगे- 
ति । नन्वेव गोतमङ्तस्य विभागस्योदेशस्य च विरोधः स्या. 
दित्यत आह । पताघदेवेति । प्रयोजनानुसारेणोदेशा विभागो क्व 
व्याविव्येव गौतमस्य भाव इव्यर्थः । नन्विदं प्रमाणमिदमप्रमा- 
णमिति प्रमाणव्यवस्थायां सिद्धायां प्रमाणस्य परीश्चात्मको वि- 
चारः कर्वउयः । सेव नास्तीति वादिनं माध्यमिक प्रति प्रमाणा- 
प्रमाणव्यवस्थां प्रथमं साधयति । अस्ति तावदिति । अप्रति- 
रोधो रोकिंकपरीश्चकम्यवहार एव प्रमाणाप्रमाणव्यवस्थासाधक 
दति मावः । प्रसिदिप्रकषप्रतिरोधाभावादिसुचमाय व्यवहारे 
घण्टापथत्वरूपणम् । तदनादरे त्विति । प्रमाणाप्रमाणन्यवस्थाया 
अनेङ्गीक.रे साधकाभावात्सवंडुल्यत्वपरीक्लापि तव न स्यादि. 
त्यथः । व्यवङारेति । प्रमाणाप्नमाणव्यवस्थारूपारम्बनामावे स्रैषां 
प्रात्तिनिवृत्तिरूपः सर्वोऽपि व्यवहारो भज्येतेत्यथः । ननु ठौ- 
किकादिव्यवहारादेव यदि प्रमाणाप्रमाणल्िद्धिस्तर्हिं किमत्र 
परीक्चणीयमिव्यत आह । न तदेति । सामान्यतः प्रमाणापर- 
माणव्यवस्थायां सिद्धायां तयोः कथं प्राणत्वाप्रमाणत्वे इत्ये. 
तावदेव हि अत्र परीक्षत इत्यथः । सामान्यतो वस्तुसत्ताज्ञाना- 
भावे विद्ञषवुभुत्लाधीना स्वाभिमतप्रमाणप्रातिपादनरूपा परीक्षा 
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सिद्सिद्धोः स्वपक्षस्य सिद्धा छोकबव्यवस्थितिः । 
तत्सिद्यसि द्यो स्त्वत्पक्षो न कर्थचन सिध्यति ॥ 
प्रमाणेन प्रमाणस्य बाधः स्वव्याहृते्हतः । 
अप्रमाणेन तद्राधे साधनं चततोन कमर् ॥ 
अप्रमाणात् परमाणाद्रा मानसिद्धिनं चेन्न तत् । 
यतः प्रपाणतस्तस्य सिद्धिः स्वपररक्षिणी ॥ 

वाधावाघन्यवस्थापि मानतः स्याद्यवस्थितात् । 

अन्यथा सब्यवस्थायां न व्यवम्थेत्यवस्थितेः ॥ 
सर्वत्र निणये न स्तः संश्योत्पत्तिनि्णंयौ । 
यथा तत्कोटितस्सिद्धिस्तथान्यत्रापि युञ्यते ॥ 

कथं प्रवर्ततामिति तदथं सामान्यतो वस्तुसखत्ताज्ञानमभ्युपगन्त- 
व्यमित्याह । सामान्येति । परमाणाप्रमाणब्यवस्थानस्तीति वदन् 

वादी प्रष्ठव्यः । कि सवेस्याध्रमाणत्वादेवमुच्यते । उत सर्वस्य 
प्रमाणत्वात् । यद्वा परस्परवाधात् । अथवा सर्वस्य सन्दिभ्ध- 
त्वादिति चतुधा विकर्प्याद्यं दूषयाते। न स्वेस्याप्रमाणत्वमि- ` 
ति । सर्वस्याप्रमाणत्वे सवेमप्रमाणापित्यस्यास्त्वल्प्रतिज्ञाया अष्य- 

प्रमाणत्वं स्यादेति स्वपकश्चत एव स्वपश्चः क्रत इत्यथः । द्वितीयं 
दृ्रयति । न सर्वस्य प्रमाणल्वमिति । सर्वस्य धरमाणत्वे स्वदुक्ति- 
रप्रमाणमित्यस्मद्वाक्पस्यापि प्रामाण्यं स्यादिति प्रतिपक्चषवचनवा- 

धितः स्वपक्ष इत्यथः । उक्तपक्षद्रयेऽपि दुषणमाह । सिच 
सिद्यारिति । प्रमाणाप्रमाणव्यवस्था नास्तीव्येव रूपस्त्वत्प- 
श्चा यदि सिद्धस्वर््द तद्वाक्यस्य प्रामाण्ये प्रतिपक्चवाक्यस्या- 
प्ामाण्यमित्येवं रूपा खोकव्यस्था सिद्धा स्यात् । यदिन सिद्धा 
प्रमाणाप्रमाणव्यवस्थानिषे घस्या्तिद्धौ वद्धचवस्था सिद्धा स्या- 
दवेत्य्थः । एवं लोकञ्यवस्थासिख्यसिय्योस्त्वत्पक्चो न सि- 
द्यतीति दुधंणान्तरमाह । तत्सिद्यसिद्योरिति । खा प्रमाणाध्र- 
माणव्यवस्था यदि सिद्धा तद्यवस्थानिषधरूपस्त्वत्पश्चो न लि 
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उति । यदि न सिद्धा त्वत्प्रतिज्ञायाः भामाण्यं प्रतिपक्षप्रतिक्ञाया 
अप्रामाण्यमिति व्यवस्थाया अभावाच्वत्पक्चषः सुतरां न सिद्यती- 
त्यथः । तृतीयं दुषयति । प्रमाणेनेति । परस्परवाधात्प्रमाणाप्रमाणव्य- 

वस्था नास्तीति वदन् वादी प्रष्टव्यः । प्रमाणेन प्रमाणं वाध्यते। 
उतात्रमाणेन । आये प्रमाणिन प्रमाणस्य वाधे बाध्येन प्रमाणेन बा. 
धक्प्रमाणस्यापि वाधः स्यादितिन तेन प्रमाणवाधः सिख्यति । 
अन्त्ये अप्रमाणेन प्रमाणस्य बाधे तेन बाधकनाप्रमाणेनाप्रमाणस्य 
बाधनं वा किन स्यात् अविक्ञषात् । नतरामप्रमाणेन बाधः 
सिख्यतीत्यथः । नन्वेव विकद्पस्त्वत्पश्चेऽपि सुलभः । कुत्रचि- 
त्प्रामाण्यें बदन् वादी प्रण्ठव्यः। तत्प्रामाण्यं किमप्रमाणात्तिख्यति 
उत प्रमाणात् । आदे अप्रमाणेन प्रामाण्यवत्तजाप्रामाण्यमपि सि- 
द्वत् । अश्विदोषादिति नेकान्ततस्तज्र प्रामाण्यं सिद्यति । अन्त्ये 
स्वप्रामाण्यं स्वनैव सिद्धयति उतान्येन । आये असम्भवः स्वस्मिन् 
स्वस्याप्रब्त्तेः । अन्त्ये तयोः परस्परप्रामाण्यत्रहणे ऽन्योऽन्याश्रयः। 
अग्रहण अभिमतासिदद्धः। तत्प्रामाण्यस्यान्येन ग्रहणे चक्रकादयः 

स्युरिति शङ्कते । अगप्रमाणात्परमाणाद्धेति । परिहरति । न तदिति । 
यतो यस्मात्कारणास्प्रमाणनेव प्रामाण्ये सिच्यति । साच प्रामा- 
ण्यसिद्धिः । स्वप्रामाण्यमपि गृह्णाति । ज्ञानस्य स्वप्रकारात्वेन 
स्वतः प्रामाण्यग्रहस्य वक्ष्पमाणत्वेन स्वनिष्ठप्रामाण्यस्य स्वेनैव 
ग्ररणे दोषाभावस्ततः कारणास्वदुक्तम् न सम्भवतीत्यथः। एवं 
च कस्यचित् पामाण्ये सिद्ध व्यवरस्थितन तेनाप्रमाणस्य बाधो 
युक्तः । नत्वप्रमाणेन प्रमाणस्य बाध इति वाधावाधव्यवस्थांपि 
सिखतीति परस्परवाधपक्षो न सम्भवतीत्याह । वाधावाधव्य- 
वस्थापीति । बाधावाधव्यवस्थानजङ्गोकारे दोषमाह । अन्यथा 

त्विति । वाधावाघध्यवस्थानज्गोकारे हि सा बाधावाघन्यवस्था 
न कापि व्यवस्थिता स्यादेति त्वदौयवाधावाधव्यवस्थापश्चस्य 

त्राधावाधव्यवस्थावादिनः परस्य पक्षेण वाधः स्यादिति बाधा- 
बाध्न्यवस्येव सिद्धा स्यादिति नितरां त्वत्पश्चासिद्धिरित्यर्थः । 
चतुथं दूषयति । सवेत्रति । सवचापि निणयाभावेऽपि तव पश्च 
सरयोत्पत्तिः सशयगोचरनिणयश्च न स्याताम् । धार्भेणः कोा- 
ख्योश्च निणयस्य संरायदेतुत्वात्तदभावादित्यथेः । यदि संशाय- 

५ 
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धरमिक्षाधारणाकारकोटीनां पूरवनिश्वये । 
असावयमयं वेति दह्याविभेवति संश्चयः॥ 
सर्मत्र संशयस्तावन्न सवैस्यापि दृश्यते । 
सर्वं सदिग्धमिति ते निपुणस्यास्ति निश्चयः ॥ 
संशयश्च न संदिग्धः सदिग्धद्रितवादिनः। 
दूरं गत्वापि दुबौरः संशये निणयस्तव ॥ 

सिद्य्थमन्यत्र कोरिद्वयनिणेयस्तत्र तद्धर्मिनिणेयश्चाङ्गीक्रियते त- 
ह्यन्यत्रापि निणेयोऽविशेषादङ्गीक्रियतामित्याह । यथेति । तक्को- 
रीति । तस्य धर्मिणः कोच्योस्तस्य धर्मिणश्च सिद्धिः निणेय 
इत्यथः । सये कोख्यादिनिर्णयो न दहेतुर्यन सोऽङ्गीक्रियेतेति 
वादिनं प्रति कोख्यादिनिणयस्य सशयदेतुत्वमन्वयव्यतिरेकसि- 
दइमिव्याह । ध्माति । असौ उरभ्वतादिविद्धिष्टः। अयमयं वा 
स्थाणुवी पुरूषो वेत्यथैः । हि शब्दो टखोकसिद्धान्वयग्यतिरेक- 
प्रख्यापनपरः । सवस्य पुरुषस्य सर्वत्र पदार्थं संशय पवेत्येतन्न 
डइयते । कुत्रचिन्निणेयस्यापि ददोनात् । तस्मात सवैत्र संदेहो 
न साधयितुं शक्यत इत्याह । सवेत्रेति । कस्य निणयो दृध 
इत्यत आह । खर्वमिति । तवेव सवै संदिग्धमित्यस्मि्नथं नि- 
णीयो दष्ट इत्यथैः । निपुणस्येव्यनेन स्वनिणयानभिन्ञत्वरूपमनेषु- 
ण्यं व्यतिरेकलक्षणया परिहासाथसुच्यते । त्वयोच्यमानः सवे- 
गोचरः संशायः संदिग्धो न वा। आये त्वत्परिग्रह्ीतस्य स्वसा 
यस्याखिद्धिः स्यात् । अन्त्ये सवेसंदेदगोचरो नि्णयोऽभ्युपगतः 
स्यादिति त्वदीयसंदिग्धाद्धेतवादस्य भङ्गः स्यादित्याह । संश- 
यश्चति । ननु सर्वं संदिग्धामिव्येतदपि संदिग्धमेवेति सर्वगोचर- 
सकश्येऽपि सद्ायोश्डोक्रियत इति चत्तर्हिं तदङ्गीकारहेतुस्तन्नि- 
णयो ऽवदयमेष्टेञ्य इति बहुकक्षाधावनेऽपि निणयस्त्वां न मुञ्चती- 
व्याह । दुरं गत्वापीति । प्रमाणाप्रमाणव्यवस्थासरुपस्रहरन् 
सामान्यतः प्रमाणज्ञानेऽपि किदं प्रमाणं न वेति विज्ञेष- 
संदाथस्य निदृत्तिः प्रमाणलक्षणस्य प्रयोजनमित्याह । मानामा- 
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मानापानविभागेऽतः सामान्येन व्यवस्थिते । 
छाचित्कसंकरोच्छिर्ये लक्षणं संप्रचक्षते ॥ १२॥ 
तत्र व्युत्पत्तिवेवक्षामेदासपितिस्तत्करणं च यथेच्छं 

प्रमाणपाहुरिव्यवोचाम । आश्चरयपापाण्यस्यानादेशिकत्वात् । 
= ० [3 © 

आप्तप्रामाण्यात् आप्तोक्तत्वहेतोः प्रापाण्यादिखथः । नहि वक्त्- 

प्रामाण्यं वाक्यप्रापाण्य उपयुज्यते लोकिकवाक्येषु । किन्तु 
कारणदोपाछाभः द्विधापि परमितिरेव शोध्या। तत्रास्मदायी एष 

नेत्यादेना । स्वाभिमतं लक्ष्यं वक्तुं भावकरणव्युत्पत्तिमेदादिः 
वक्षामेदाश्च पृूवोभ्युपगतं पूर्वोक्तं स्मारयति । व्युत्पत्तीति । 
नैयायिकैः प्रमाश्रयस्यश्वरस्य प्रामाण्यमङ्खीककतमिति भमितिस्त- 
तकरणे चेत्युभयमाजोक्तिः कथमित्यत आह । आश्चरयप्रामाण्यस्ये- 
ति । अनादेरिकत्वादिति । पुरुषप्रवृत्तिनियमनरूपभ्रयोजनरहित- 
त्वादित्यर्थः । तदथेमेव हि प्रमाणवगाविचारोऽस्मिन् शाखे 
क्रियते । अदेशजाब्दान्नियमना्थकात् “श्रयोजन'"मिति ठजि आ- 
देरिकमिति रूपम् । अनादेश्चिकत्वात्प्रमाणत्वेनायुपदिषए्त्वादिति 
न्यायनिष्कषैः कृतः । तर्हिं “मन्ायुर्वेदवत्परामाण्यमाप्तप्रामाण्या- 
दिति गोतमेन कथमुक्तमित्यत आह । आप्तप्रामाण्यादेति। 
तस्य सूत्रस्याप्चस्य प्रामाण्यमस्तीति नार्थः । किन्त्वापेनोक्तव्वा- 
देदस्य प्रामाण्यमस्तीव्यथ इति भावः । ननु वक्तुः प्रमाण्त्वा- 
भावे वाक्यस्य प्रामाण्यं न स्यादित्यत आह । न हीनि। 
खोकिकवाक्येषु वक्तृधरामाण्यस्य वाक्यप्रामाण्येऽजुपयुक्तत्वात् 
वेदेऽपि वक्तृप्रामाण्यस्य नोपयोग इति भावः । किन्त्विति) 
वक्तुः प्रमाणत्वेऽपि कारणद्ाषण तद्वाक्यस्याप्रामाण्यददशौनादिति 
भावः । स्वाभेमतं लक्ष्यमाह । द्विधापीति । करणधामाण्य- 
स्याश्चयप्रामाण्यस्य च ज्ञानप्रामाण्याधीनज्ञानत्वात्तदुभयग्रामाण्य- 
सिद्य्थमपि ज्ञानप्रामाण्यद्रेव विचारणोयमिति प्रमाया पव 
खश्ष्यत्वपरिग्रहो युक्त इति भावः । स्वाभिमतं रक्षणं वक्तुं पू- 
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केचिदन्यथाख्यातिमिच्छन्तः स्मृतेः भामाण्यमनिच्छन्तः सम्यग 
लुभवः प्रमेति रक्षयन्ति । उभयाेच्छन्तो यथा्थन्ञानं प्रमेति 
उभयमनिच्छन्तोऽनुभूतिः भमेति। एवं भायाणगि च वाच्न्तरो- 
क्तानि लक्षणानि । वयं तु व्रूमः । यथावस्थितन्यवहाराबुगुणं 
ज्ञानं भमत । 

रक्तानि ठक्चषणान्याह । तत्रेति । सम्यगयुमव इति । यथा- 
थनुमव इत्यथः । स्म्रतावतिव्यात्तिवारणायाचुभवपदम् । अ- 
न्यथाख्यातावतिग्या्चिवारणाय सम्यक्पदम् । उभयामेच्छन्त 
इति । स्प्रतेः प्रामाण्यमन्यथाख्याति चभ्युपगच्छन्त इत्यथैः । 
यथाथज्ञानापमेति । अन्यथाख्यातावतिव्याप्निवारणाय यथाथपद- 
म् । इच्छाकृत्योरतिव्याश्चिवारणाय ज्ञानपदम् । उभयमिति। 
अन्यथाख्याति स्पतिप्रामाण्यं चत्यथः । अनुभूतिः स्मभिन्ना 
धीः । स्म्रुतावत्तिव्यासिवारणाय स्प्रतिसिन्नपदम्। पवं प्रायाणि 
चति । नेयायिकादिवाय्न्तरोक्तानि । यत्र यदस्ति तच्च तस्या- 
चुभवः । तद्धति तत्प्रकारकानुभवः । अनधिगता्थंगन्तृप्रमाण- 
मित्यादीनि लक्षणानि एवप्रायाणे । पूर्वाक्तलश्चषणवत् स्वलिद्धा- 
न्तासराधारणानीत्यर्थः । सवेसिद्धान्तसाधारणं स्वाभिमतं - 
क्षण वक्तुं प्रतिजानीते । वयमिति । भ्रमसंश्यादिव्याच्स्यथं 
यथावस्थितपदं व्यवहाराविदोषणम् । स्वाभिमतसख्यातिज्रयसं्रहाथं 
व्यवहारपदम् । अन्यथा यथाथख्यात्यख्यातिषक्चयोरयथाव- 
स्थितज्ञानाभावेन यथावस्थितपदवेयथ्मै स्यात् । अरमत्वनाभि- 
मतस्यायथावास्थितव्यवहारजनकस्य धम्युपष्टड्धावयवग्रहणः- 
स्याससमीग्रह सहि तज्ञानद्धयस्य च यथावस्थितत्वेन व्यावुत्ति- 
रपि न स्यात् । प्रमाभ्रमविभागस्य खोकसिद्धस्य सरश्चषणा्ै 
तदुभयमपि व्यावतनीयमेव । अुगुणपदं व्यवहारजननस्वरूपयो- 
ग्यपरम् । तेनाजनितव्यवहारे य थाथज्ञानविद्रोषे नाव्या्तिः । का- 
खादष्टादावतिग्याश्चिवारणा्ं ज्ञानपदम्) यथाथ स्यतेः प्रासाण्याभ्यु- 
पगमान्नाचुभवपदमुक्तम् । स्वसेद्ध न्तिकाभिमतसख्यातित्रयपक्षसा धा- 
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इच्छद्धिनं पिमन्तव्यमिदं लोकानुसारतः ॥ 

रणमिदं रक्षणमिति न व्यवहारपद्वेय्यमिव्येतदेवाद् । यथाथ- 
ख्यातोमति । ख्यातित्रयवादिभिरपि खोकव्यवहारानुसारेण प्रमा्र- 
मविभागस्याभ्युपगन्तव्यतया तदथापेदं खष्वणमभ्युपगन्तव्यमित्य- 
थैः । कोचेदाचार्याः सवषां ज्ञानानां याथाथ्यै मन्यन्ते । शुक्तिरज- 
तज्ञानादावपि वैदिकपञ्चीकरणपक्रियया रजताचवयवानां सस्वात्त- 
चरजतज्ञानमपि प्रमाणमेव । नेदं रजतामेति बाधो रजतादिब- 

हवयवाभावविषयः। ननु तर्हिं पूवं रजतावयवादिषु बहुत्वभा- 
नमवजेनीयमित्ययथा्थं स्यादिति चेन्न । बहुत्वससर्गाग्रहेणेव 
बोधोपपत्तरिति । अन्ये तु यथाथख्यातिपक्च अन्यथाख्याताव- 
ख्यातो वा विश्रान्तिरे्टव्येति तद्न्यतरख्यातपारेग्रह एव युक्तः। 
तत्राषीदं रजततया जानामीति व्यवहारसिद्धस्य पुरोवर्तिज्ञाने 
शुक्तिविषयकत्वस्याजुभूयमानस्यापहवानहंत्वात् । विशेष्यताव्य- 
धिकरणभ्रकारक ज्ञानं भ्रमः । ननु रजतत्वस्य इन्द्रियासन्निकृष्र- 
स्य कथं त्च भानम् । प्रत्यश्च विषयसन्निकषस्य दहेतुत्वादि- 
ति चेन्न। ज्ञानस्य उ्यधिकरणप्रकारत्वे प्रमाणसिद्धे तदच॒सारेण 
तत्रासन्निङृष्रस्यापि दोषमहिम्ना भानाभ्युपगमात् । दोषस्यारो- 

पहेतुमूतायाः स्प्रतवो सन्निकपषत्वस्याभ्युपगमाच्च तन्न रज- 
तत्वमानोपपत्तरिति वदन्ति । अपरे तु प्रत्यक्षहेतुत्वन प्रामाण्यसि- 
दस्य विषयसक्निकषस्य परित्यागे . प्रमाणाभावात् । दाषदेश्च स- 
न्निकषत्वस्य असम्प्रतिपन्नत्वात् । तत्र रजतज्ञानं चाश्चुषमेव न 
मवति । किंत्विदमिति चश्चुषा गृह्यमाणे धार्मणि रजतमिति स्मर- 
णमाच्म् । तच्च ज्ञानद्धये एकत्वाससगाग्रहदिकत्वव्यवहारः । इद् र. 

जततया जानामीति उयवहारोऽपि पुरोवतिंज्ञाने रजतत्वप्रकारक- 
त्वाससगाग्रहदेव । रजता्थिप्रच्रृत्तिरपि रजतश्रमहतुतया अवद्या- 
भयुपगन्तव्यतदसंसरगाग्रहादव । तद्धेतोरेवास्तु तद्धेतुत्वं मध्ये 
च्िन्तनेवि न्यायादिति वणेयन्ति । पतेः सवेरपि प्रमाञ्रमविभागस्य 
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स्परतिपात्राप्रमाणत्वं न युक्तमिति वक्ष्यते । 
अवाधितस्पृतेकोक प्रमाणत्वपरिग्रहात् ॥ 
बुद्धागमादित्यागे च न हेतुः स्मरतिमुखता । 
विशयुद्धस्परतिमूलेऽपि पानवादौ प्रसङ्गतः ॥ 
श्रान्त भरमातो भिन्दन्तो न चाहुः स्मरृतिरित्यपि। 
स्मृतित्वपेव हि व्यक्तमभरामाण्यं भवन्मते ॥ 

खोकव्यवहारसिद्धस्य संरश्चणीयत्वात्तदथं व्यवडारमुखनास्मदुक्त- 
मेव प्रमालक्चषणमङ्गीकतव्यम् ज्ञाने वेपरीत्यमङ्गोकु्बद्धिरपि व्यवहारे 
वेपरीत्यस्यानभ्युपगमादिति । ननु नेयायिकादिभिः स्मृतेः प्रामा- 
ण्यानभ्युपगमात्त्यावतकं विशोषणं किमेति नोक्तमित्याशङ्खय स्म 
तिगप्रामाण्यमनिच्छद्धिः कि स्थरृतिमान्स्य प्रामाण्यमनभ्युपगतसुत 
चाधितायाः स्मरतेः । आधये पक्चे दूषणं स्म्तिनिरूपणे वक्ष्याम 
इत्याह । स्म्रुताति । अन्त्ये इष्ट पत्तिरित्याह । अबाधितेति । स्म्राति- 
माच्रप्रमाणत्वमिति पाठे ननु स्थतेः प्रामाण्ये बाधितस्सरतरपि भ- 
माणत्वे स्यादित्यत आह । स्न्रृतिमाञति । कुत इत्यत आह । 
अबाधितति एवमवतारका । नयु स्म्रतरपि प्रमाणत्व बुचस्ाति- 
मुखो बोद्धागमः किनि प्रमाणत्वेन नाङ्गीक्रियत इत्याद्य बुद्धाग- 
मस्याप्रामाण्यं न स्म्रतिमुरत्वेन अपितु वाधिनस्खरतिमूखत्वेन । 
अत पवावबाधितस्यृतिमूुलानां मन्वादिस्खतीनां प्रामाण्यमित्याह । 

बुद्धागमादीति । केचित्तु प्रमाभ्रमविभागव्यवदहारस्य लोकसिद्ध- 
त्वात् तद्धिमाजकोपाधी वक्तव्यो । तत्राजुभवत्वस्सरतित्वन्यतिरेके- 
ण घर्मान्तरस्यादशेनादवदयं स्सृतरप्रामाण्यमङ्गीकतेव्यम् । नचैवं 
द्युक्तिरजतक्ञानस्यानुभवत्वात्तत्राप्रामाण्यं न स्यादिति वाच्य- 
म् । तद्धर्मिज्ञानस्यैवानुभवत्वादारोप्यज्ञानस्य स्रतित्वादिति 
णयन्ति तन्मतमनुवदति । भ्रान्तिमिति । रमं प्रमातो व्याव- 
तेयन्तः पुरूषाः स्पतिः प्रमाणत्वेन नेष्यत इत्याहुरित्यन्वयः । 
दूषयति । स्छुतित्वमेव दीति । पीतः शङ्खः इत्यनुभूयमानारोपे- 
ष्वारोप्यन्नानस्य स्तित्वं नास्तीति तस्यध्रामाण्यं न 
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पीतशहुभ्रमादौ च नहयवथुपपद्यते । 
चक्षुषे हि शङ्कदेः पीतिपादेश्च तव धीः ॥ 
ततश्च प्रतिपत्तौ वा व्यवहारोदयेऽपि वा। 
तथाभावान्यथास्वाभ्यां प्रपाथ्रान्तिव्यवर स्थितिः ॥ 

विपयंयादेव्यांहृत्तिरेवमेव हि सिध्यति । 
यत्किञ्िदन्यथात्वं हि वेपरीत्यमपीष्यते ॥ 
आत्मरूयार्यादिवादेषु अन्यथात्वमवारितम् । 
भ्रमप्रटरत्तिवाधादरन्यथा नहि संभवः ॥ 

एवै सत्यन्यथाधीस्तत्सामग्री वापि लाघवात् । 
अयथाव्यवदहारस्य हेतुरित्येव शिष्यते ॥ 
सर्वैरप्यन्यथाख्यातिदस्त्यजत्वाह्टघीयसी । 

स्यादिव्यथः। तरदं प्रमाभ्रमव्यवस्था कथमित्यत आह । तत- 
शति । ज्ञानगतयथाथेत्वायथा्थत्वाभ्यां ज्ञानस्यान्यथात्वानङ्को- 
कारे तज्ञन्यव्यवहारयथाथत्वायथा्थत्वाभ्यां वा प्रमाभ्रमव्यत्- 
स्था सिध्यति । ज्ञानस्य घा व्यवहारस्य वा अयथाथत्वं भर 
मव्यवहाराजुरोधेनान्पथाख्या तित्वमभयुपरगच्छद्धिरनभ्युपगच्छद्धि- 
रप्येष्ठयमेव । एवमेव प्रमाभ्रमव्यवस्थालिद्धो यथाथस्स्तरपि 
स्म्रतित्वेनं प्रामाण्यानङ्गीकारो निमूल इति इटोकद्वया्थः । 
ननु विपरोते व्यवहार निधीरित पको देतुवैक्तव्यः अन्यथा 
व्यवहारवेषसीत्यस्याकस्मिकत्वग्रसङ्गात् । ततस्तैस्तेरातममख्याति- 
निरथिष्ठानख्यात्यनिवंचनीयसख्यातिनिर्विंषयसख्यातिसत्ख्यात्यन्यथा- 

ख््रात्यख्यातयो यथायथं देतुभेरङ्गीक्रियन्ते । वस्तुनि विकद्पाभा- 
वेन तासां सर्वासामपि प्रामाणिकत्वं दुरुपपाव्म् । तत्रै 
कः पक्चः प्रामाणिकत्वेन निधारणीय इत्यत आह । आत्मख्याती 
ति । रोकं शुक्तौ रजतार्थिनः प्ब्ृत्तिवीध्यते । भ्रान्त्या प्रचृत्तो- 
ऽस्मीति । तस्येव पूर्बोत्पन्ने प्रवर्तके ज्ञाने भ्रमत्वव्यवहारोऽपि द- 
ह्यते । तथा नेदं रजतमिति ज्ञानवाधाऽपि ददइयते । तदेतत्सर्वं 
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तद्रादिनाप्यवज्यैतवात्ततोऽप्यख्यातिखाघवम् ॥ 
स्वारस्यमन्यथारूयातावख्यातो छाघवं स्थितम् । 
इति दयितं माष्ये द्वितयं वदनुधितम् ॥ 
यन्नाथयुनिमिश्रयियेथाथेख्यातिसाधनम् । 
 तर्छोकबुद्धयनारोहद्रमवं केचिदूचिरे ॥ 
मानादरप्यादि खच्ेऽपि तयोरन्यतरद् धुवम् । 
कार्याक्षम्वाग्रदणात् तत्सरप्त्वग्रहेण वा ॥ 
ख्यात्यन्तराणां दोषास्तु तत्तत्पिद्वान्तशीखने । 

यथाथरजतज्ञानापेश्चया श्युक्तौ रजतज्ञानस्य वैटश्चण्याभावे न 
सङ्गच्छत । तथा च दुक्तौ रजतज्ञान. विसर वादिप्रचरत्तिजञनकताः 
वच्छदकतया वाध्यतावच्छद्कतया च भ्रमपदप्रब्त्तिनामत्त- 

त्वेन चाविचमानप्रकारावगाहडित्वमवजजनीयम् । यथा तत्तत् 
ख्यातिनिराकरणे बिशदमरुपपादयिष्यामः । तथा चान्यथाख्या- 

तिपक्च णव प्रामाणिकः । नन्वेवं प्रज्रात्तवाधादिप्रयोजकत्वना- 
वजनीयत्वादन्यथाख्यातिपश्च एव॒ यदि प्रामाणिकस्तद्यन्यथा- 

ख्यातिदेतुत्वेनारोप्य धमा्वंसर्गा्रहरूपाया अख्यातरवजनीय- 
त्वादख्यातिपक्च एव प्रामाणेकः स्यादिंतिचत्तर्हिं ख एवास्तु 1 

तद्धेतोरेवास्तु तद्धेतुत्वं मध्ये किन्तनेतिं न्यायात् । अन्य्रापरिद्ठा- 
ख्यातेरन्यथात्व्नपि न कल्पनीयमिति खाघतर च स्यादिति दलो. 
कद्धयाथः । अख्यानतिपक्चे पृूवाक्तं टाघवमेव विरदसरुपपादयति । 
सर्वैरश्राति । नु तद्यख्यातिपश्चस्येव खाघवेन प्रामाणिकत्वे 
भाष्ये कथमन्यथाख्प्रातिपक्षस्याख्यातिपश्चस्य च परिग्रहः ऊत 

द्त्यत अआ।ह शस्वारस्यपिति । इदं रजतमनुमवामीव्येकत्वनेव प्रती- 
यमानायाः प्रतीतेत्रदणस्मरणात्मकत्वमनेकत्वं च युक्तितः सा- 
ध्यमनं न प्रततिपथपमारोहति । तथा रजतं स्मरामीति नक 

१ भाभये इति श्र॑रमानुजाचाकृवव्रह्मषर्रोमाध्ये जेज्ञास्थिकस्ये महातिद्धन्ते अनि्व- 

चनायद्ण्डनप्रस्तवे । {11 क" 
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दाचिदप्यजुभवः । तत्ताजुदेखश्च स्प्रतित्वकल्पनायामस्वारस्य- 
मावहति । तत्र ज्ञान एकत्वाससगाग्रहः अन्चुभवत्वासं- 
सगोग्रहः रजतत्वप्रकारकत्वाससगोग्रहः इत्यादिप्रतीतिव्या- 
ख्यानं च न लोकाञुगुणत्वमचमन्यते । दोषमहिम्ना स्स 
तित्वाजुभवः तत्तानुद्टेख इत्यादिकमपि तथैव । शुक्तौ 
रजतत्वभ्रसक्तिठक्षणाया अन्यथाख्यातेरनभ्युपगमे नेदं रज. 
तमिच्युत्तरकारमाेप्रसक्तप्रतिषधात्मा वाधोऽपिन स्वरसो भ- 
वतीत्यन्यथाख्यातिपक्षस्वीकारे बहचुभवस्वारस्ये मस्तात्यथः । 
अख्यातौ छाघवमिति । पू्वाक्तानुभवः सर्वोऽपि नि्वोदुं शक्यत 
इत्यन्यथाख्यातिसाधकानामन्यथासिद्धिः स्यात् । तद्धेतोरेवास्तु 
तद्धेतुत्वे मध्ये किन्तनेत्येवं रूपं राघवं न केनाप्यन्यथयितु शाक्य - 
मित्य्थैः । नच केयमख्यातिः न धर्मप्रकारयोः संखरगाग्रहः । तयो- 
रनुपस्थितिद शायामपि रजतादिव्यवदहदारापत्तेः। तत्र तयोः संसभेग्र- 
हाभवेन संलगाग्रदस्य खवात्। नाप्युपस्थितयोः संसगध्रहः रजते 
नेद् रजतमिति ज्ञानकाटेऽफि रजतव्यवहारापत्तः । तन्नाविद्यमानस्य 
रजतत्वसंक्षगेस्य ग्रहे अन्यथाख्यात्यापच्या तत्सस्र्गग्रहस्या- 
वदयवक्तव्यत्वात् । तदुभयोपस्थिति सत्वाच्च । नचाभा।वप्रतियो- 
गित्वेनाजुपस्थितत्वं प्रकारविशेषणं त्च रजतत्वस्याभावप्रतियो- 
गित्वेनोपस्थितत्वान्न व्यवहार इति वाच्यम् । गेडनिष्ठामावप्रति- 
योगिरजतत्वाधिकरणमिदं रजतमिति प्रतीत्या तद्व्यवहारो न 
स्यात् । तजर रजतत्वस्याभावप्रतियोशेत्वेनोपर्थितत्वेनःतत्प्रतियोगि- 
त्वेनाजुपस्थितत्वाभावात् । धर्भनिष्टाभावप्रतियोगित्वेनाचुपस्थित- 
त्वविवक्चयापि न निस्तारः रजत नेदं रजतमित्य्र रजतत्वाभावस्य 
धर्मिनिष्ठत्वाभविनाभावप्रतियो गित्वेनोपस्थितिसच्वेऽपि धर्मनि- 
छ्राभावप्रतियोगित्वेनोपस्थित्यभावरूपावशिषए्टाभावसस्वादितिचद्ज 
बूमः । (उपर्थितयोवर्ि्रकारयोरसंसगान्रह एव व्यवदारदेतुः । न 
च रजते नेदं रजतमिति प्रतीविदशायामपि प्रब्॒च्यापत्तिरिति वा- 
च्यम् । तन्न रजता्थिनो यथाथौ प्रब्रत्तिरापाद्यते उतायथाथौ 
नाद्यः रजत्वविशिष्ज्ञानस्य कारणत्वेन तदभावेनापादकामावात्। 
नान्त्यः पुरोवतिंनि विद्यमानस्य धमसंस्मस्याग्रहः विसंवादि- 
्रहत्तिहे तुरिति तत्र रजतत्वसंसभेस्याविद्यमानतया आपाद्काभा- 

(- 
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चात् । अत एव शुक्तौ नेदं रजतमिति क्ञानकषटे न रजताथिनः 
प्रचत्तिः। तत्र विद्यमानस्य रजतत्वाखम्बन्धस्य ग्रहादिति । नचु 
संवादिविसंवादिप्रबरच्योचटक्चषणकारणे इत्यनचुगमः स्यादिति 
चन्न काय्येस्यानयुगतत्वे कारणानयुगमस्यादोषत्वात् । नचेवं 
प्रवृत्तावेको हेतुर्नति वाच्यम् । प्रचत्तिविषयधाभेज्ञानस्य तत्र 
कारणत्वात् । नु सवादिप्रघुत्तो विरिणन्ञानदेतुताग्रहदशायां खाघ- 
वात् विदिष्रस्येव सामान्यतः प्रह्रत्तिमातर हेतुत्वं कट्प्यत इति चेत्। 
पूव तथा कटपने उत्तरकाटे ख्यातरपरिदष्टान्यथात्वकट्पनरूपगौरव- 
ज्ञानेन पूधकट्पनस्य कारय्यान्वितशाक्तिवच्यागसम्भवादित्यलं ब- 
हना । ननु तर्हि यथाथप्चः कुतो न परमाथ इत्यत आह । 
मानादिति । पञ्चीकरणय्रक्रियया दछुक्तौ रजतावयवसखत्व तद्धिषय- 
त्वे च रजतज्ञानस्य नेदं रजतमित्यस्य को विषयः। न तावद्ध- 
जताभावः रजदावयवानां तच्च खच्वात् । नापि कटकादियोग्य- 
रजताभावः। तजर तदयोग्यत्वस्य पूवं श्रे अन्यथाख्यातिः स्यात् । 
अग्रह प्रमित्यभावात्तलिषेधो न स्यात् । तत्र कटकादिकाय्ये- 
योग्यत्वाखसर्गा्रदान्निषेध इति निवहे अख्यातिपक्षस्वी- 

कारः स्यादिति अख्यातित्वान्यथाख्यातित्वयोरन्यतस्दङ्गीकत- 

व्यमिति यथा्थेख्यातिपक्षो वैभवादुक्तो न परमाथ इत्यर्थः । 
आत्मख्यात्यादिपश्चाः कुतो नाङ्गीक्रियन्ते दु्रत्वादिति चत् केतं 
दोषा इत्यद्धयोगं हदि निधाय तत्तत्सिद्धान्तव्याख्यानमेव ते- 
घां प्रत्याख्यानामतिन्यायेन तत्तत्खिद्धान्तपरिशीटखनादेव दाषा 
ज्ञातुं दाक्यन्त इति नास्माभिव्याख्येयाः देक्प्रदरशौनमस्मा- 
भिः क्रियत इत्याह । ख्यात्यन्तराणामिति । बुद्धस्य दि चत्वारः 
शिष्याः । वेभाषिकसोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकमेदात् । तन. 
तावद्गुरूक्तसर्वशुल्यत्वरूपाथश्रवणमन्रण वयं कताथ इति म 
न्यशानास्तदुपपत्तिप्रकारं नापरच्छन् ते मध्यभिकाः । शिष्येर्या- 
गश्चाचारश्च दयं करणीयं तताप्राप्ताथेस्य पराप्त्य्थपर््यनुयोगो 
योगः । गुरूक्तस्याथस्याङ्गीकरणमाचारः । ततश्च ते गुरूक्ताथीङ्गो- 
करणादुत्तमाः पय्यचुयोगाकरणादधरमाश्च अतस्तेषां माध्यमिका 
इति प्रसिद्धिः । ते सवंदुन्यत्ववादिनः । एतावद् गुरूक्तसर्वंदान्यत्वे 
वाद्याथदुन्यत्वमाजङ्खङ्गीश्ृत्य कथमान्तरस्यापि शून्यत्वमिति पयेु- 
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योगं कु्न्तस्ते योगाचाराः ते वाद्याथदान्यत्ववादिनः। एतावद्वुद्धेन 
सूजस्यान्ते पृष्रवन्तो भवन्तः सौ जान्तिका मवन्त्वित्यभिषद्ितास्ते 
सौजगन्तिकाः । ते बाद्यान्तरपदाथौनां सत्यत्वमेव अपि तु क्षणि- 
कत्वम् वबाह्याथस्यानुमेयत्वं च वदन्ति । एतावन्माध्यभिका- 
न्प्रति सवेशचन्यत्वमुपदिष्टं योगाचारान्थति बाद्यपदार्थदुल्यत्वमु- 
पदिष्टं सोजान्तिकान्धरति सत्यत्वम् सर्ववस्तुक्षाणिकत्वम् बाह्या्थ- 
स्याजुमेयत्वमेवत्युक्तम् । अतो भगवतो विर्द्धेयं भावेत्यवोचन् तेषां 
वेभाषिका इति प्रासद्धिः । ते च वाद्यान्तरपदार्थानां परत्यक्चत्वक्च- 
णिकत्वखत्यत्ववादेनः । अतश्चवुर्विधा बौद्धाः । तन्न बौद्धेकदेदिनो 
योगाचाराः प्राहुः । विज्ञानमेव त्वं नान्यत् परमाणुसमुदायरूप 
तद्ारब्धावया्ेरूपं वा न किञ्चिदस्ति परमाणूनामप्रामाणिक- 
त्वात् तेषां श्चणिकानां सम्नुदायिभावासम्मवात् । परमाणुसखंयो- 
गस्य व्याप्यच्ुत्तित्वाव्याप्यद्त्तित्व विकस्य दुःस्थत्वन अवयवेष्ववय- 
विनः करस्नैकदेशातरिकल्पदुःस्थत्वन च परस्परसयुक्तावयवकतदाध्ि- 
तावयव्यसम्भवाच्र । बाद्याथानामान्तरविज्ञानसम्बन्धानिरूप- 
णेन तद्धिषयत्वाखम्भवाच्च । सम्बन्धं विना विषयत्वे सर्वविषया- 
णामेकस्मिन्नेव ज्ञनऽवभासप्रसङ्गात् । नच बाद्याथाभावे नील- 
पीतादिज्ञानानां निरारम्बनत्वपरसङः । ज्ञानानामेव नीारखुपीताद्या- 
कारत्वात् । नीरखादिकं ज्ञानाभिन्नं ज्ञानोपरम्मव्याप्योपलम्भविष- 
यत्वात् ज्ञानवत् । व्याप्यत्वस्यायेदेऽपि सस्भवेन न दष्टान्तासि- 
द्धिः । नच नीखतञ्ज्ञानयोरमेदे नीरं जानामीति क्रियाकमेभावेन भे- 

दावभासविरोध इति वाच्यम् । तस्य द्विचन्द्रज्ञानवद्भ्रान्तित्वा- 

त् । तदाड्ुः। | 
सखहोपरम्भनियमादभेदो मीखतद्धियोः। 
भेदस्तु भ्रान्तिविज्ञाने ददयेतन्दाविवद्धये ॥ 
अविभागो हि बुख्यात्मा विपयासितदशनेः। 
ग्राद्यप्राहक सम्बित्तिभेद वानिव टक्ष्यते इति ॥ 

ननु सवैस्याप्यान्तरत्वे वाह्यत्वावभाखः कथामिति चदुपरि स्थि 
तानां नक्षच्रादीनामुद्यतां भूमिष्ठत्वावभासवत् बाह्यत्वावभासस्यापि 
भ्रमत्वात् । अपि च स्तम्मज्ञानं कुड्यज्ञानमिति ज्ञानकृतस्य 
पक्षपातस्य ज्ञानङ्कतविरेषमन्तरेणायुपपत्तरवदयं विषयसारूप्यं 
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स्वयमेव निपिषन्त्येव सङ्कदात्किञिदुच्यते ॥ 
तजात्मख्यातीं तावत् । 
अन्यद्रिज्ञानमस्तीति धीरन्यविषया न वा। 

आवेऽथस्यापि तद्रद्धीरन्यत्रैतरैकधीभेवेत ॥ 
सन्तानान्तर विज्ञानं स्वसताने क्षणान्तरम् । 

या धीः साधयते सा हि स्वतो वाह्यं विगाहते ॥ 

ज्ञानस्याभ्युपगन्तव्यम् । ततश्चाङ्गीकृते च ज्ञानाकारे आका- 
रद्वयानुपरम्भाद पारमाथिक्येव वहिष्कारकव्पना । स्वप्नादिव- 

च्चेद् द्रष्टव्यम् । यथा स्वप्नमायामरीच्युद कगन्धवनगरादिभ्र- 
त्यया ब्राद्य्राहकाकारा भवान्ति । एव जागारेतप्रत्यया अपि। प्रत्य- 

यत्वाविद्चोषात् । कथे पुनरसति बाह्यार्थं प्रत्ययवेचिञ्यसुपपद्यत 
दति चेन्न । वासनावेचिञ्यस्येव नियामकत्वात् । अनादौ संसारे 
वीजाङ्ुःरवञ्जानानां वासनानां चान्योऽन्यनिमित्तकत्वेन वेचिच्या- 
त् । तस्मान्न सन्ति वाद्याथोः । आन्तरज्ञानप्रेव परमाथः। तत् प्रति- 
द्वारीरं भिन्नं तदध्यवसायवेचिचञ्यात् । करणकारणादिविरुद्धधमी- 
ध्यासात् क्षणिकत्वं च । यदेव च स्वरसतः क्षणमङ्करं तदेव क्षण- 
परिकल्पनानिमित्तं भवति । स्वपरिक्पितश्चषणचरत्तित्वात्तस्य श्च. 
क्षिणव्वम् । वस्तुतः स्वव्यतिरिक्तस्य क्चषणरूपस्य काटस्याभावात् 
स्वयमेव क्षणोऽपि भवर्ताति तेषां मते प्रथमं दूषणमाह । आत्मख्या- 
तौ तावदिति । दूषणसुच्यत इति शषः । पवमुत्तरजापि द्रष्टव्यम् । 
देवदत्ताहमथरूपारखयावेनज्ञानापेक्चया यज्ञदत्ताहमथरूपाखयाविज्ञानस्य 
मेदोऽस्तीच्यभ्युपगम्यान्यद्विज्ञानमस्तीव्युच्यते किर युष्माभिः । 
तजान्यद्विज्ञानमस्तीति विज्ञनेऽन्यत्वमवगाहते याधीः सा धीः 

स्वस्मादन्यद्विज्ञानमवगाहते न वा । आये विज्ञानान्तरगोचरस्य 
विज्ञानस्य यथा सत्यत्वं तद्विषयङ्स्य विज्ञानस्य च यथा प्रमात्वं 
तथा शचरटादेर्ानगोचरस्यापि सत्यत्वं तद्विषयकज्ञानस्यापि प- 
मात्वमव्याहतम् । अन्त्ये ब्राह्यग्राहकविज्ञानयोः मेदग्राहकमाना- 
भावादेकविक्ानपरिशेषापत्तिः । इश्च प्रतिपुरुषं विज्ञानभेदो भव- 
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सहोपटम्भनियमः संविदो ग्राह्मरक्ष्म च । 

भेदोऽप्यत्रैव वेत्येवं ज्ञानार्थैक्यं न तद्धवेत् ॥ 
दोषादिहतुजालस्य मिथ्यात्वेऽपि यथेष्यते । 

[ क 

आषष्रानस्य मिथ्यातरेऽप्यानिवायेस्तथा श्रमः॥ 

द्विरिव्यथैः । पुरुषभेदेन विन्ञानमेदाङ्गीकारमुखन घरादितज्ज्ञानानां 
सत्यत्वं प्रसाध्य एकस्मिन्नेव पुरुषे क्षणिकावज्ञानानां परस्प- 
रभेदाङ्गीकारमुखेन तदाह । सन्तानान्तरावेज्ञानमिति । एकस्मिन् 
क्षणिकज्ञानखन्ताने स्वसंत्तानगतं श्चणान्तररूपं विज्ञानं किञ्िजज्ञा- 
नमवगाहते न वा। आये स्वस्मादप्राहकात् ग्राह्य भिन्नं क्षणा- 
न्वरविज्ञानमवगाहमानस्य यथा प्रमात्वं तथा घराद्य्थगोच- 
रज्ञानस्यापि प्रमात्वम् । यथा च ग्राह्यस्य क्षणान्तरस्य विज्ञानस्य 
सत्यत्वं तथा घटादेरपि सत्यत्वं स्यात् । अन्त्ये श्चणान्तरविज्ञा 
नमेदग्रादकपरमाणाभावात् सवमपि विज्ञानमेकमेव स्यात् । न 
च तदिष्ठं क्षणिकत्ववादेनामित्यथैः । यच्च तैरुक्तं सहोपटम्भ- 
नियमादिमिज्ञोनाथैकयं तत्स्ववचनाविरुद्धामिति दुषयति । स- 
हेति । नीलादिकं ज्ञानाभिन्नं नियमेन ज्ञानेन तस्य खो 
परभ्यमानत्वात् । ग्राह्याणां ज्ञानेऽध्यस्तत्वेन ज्ञानसत्ताव्यति- 
रिक्तसत्ताश्चुन्यत्वात् । धघरादीनां विषयाणां ज्ञानेन सम्बन्धाचु- 
पपत्या विषयसरमानाकारत्वस्य ज्ञनेऽभ्युपगन्तव्यतया आकार- 
द्यानुपम्भाचचेत्येव किर ज्ञानाथयोरेक्यमङ्गीक्रियते तन्न भ- 
वेत् । सहभावग्राद्यग्राहकभावयो भदगभेत्वेन व्याघातादित्य- 
थः । नारुतद्धियोः खहोपलम्भानेयमः सविदो ग्राह्यलक्ष्माध्या- 
सेन ग्राह्यभूतनीखादिभिन्नवोधे ऽप्यथ इवाथ सदशाकारत्वेन च 
वतेत इति देतोज्ञानार्थयोरेक्यमुच्यते तज्ज्ञानार्थक्यमेवं न 
भवेत् । एतादरेन सहभावेन प्राह्य्राहकभावेन च न सिध्ये 
दित्यन्वयः । ननु सहभावादिप्रत्ययो भरम इति न सहभावादिः 

परमाथ इति चेन्न । तन्मुखभूतदोषाभावेन तस्य भ्रमत्वासमभ्भवात् । 
अनादिवासनाया पव दोषत्वात् कथं दोषासम्भव इति चेत् 
स दोषः सत्योऽसत्यो वा सत्यत्वे विज्ञानव्यतिरिक्तप्रपञ्चा- 
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ततो माध्यापिकस्येव पक्षस्तत्रापि रिष्यते । 
नच तत्रापि निस्तारः सरवेथानुपपात्तितः ॥ 
अपतं किक ब्रुषे छोकोत्तरमथापि वा । 

ध च 

न निषेधो निरूपयिः पूर्वत्रान्यत्र धीपदम् ॥ 

पटापो निमूलः । असत्यत्वे दोषतद्य॒ केन्द्रियतत्सान्नेकषेतत्सं- 
वन्धिविषयाणां भ्रमदहेतूनामस्रत्यत्व $पि यथा अ्रमरूपकायमु- 
त्पद्यते तथा विज्ञानरूपाधिषठानस्य मिथ्यात्वेऽ्पे भ्रमो भवि- 
तुमरतोति विज्ञानस्याप्यस्चत्यत्वं स्यात् । न चेष्टापत्तिः । तथात्वे 
माध्यमिकमतप्रवेशन मतान्तरत्वं न स्यात् तदिदमाह । दोषा- 

दीति . सद्धंदखोकेन । इदं चोपटश्चणं सहभावादिज्ञानानां 

भ्रमत्वे ऽन्याख्यात्यापत्तिरिति दष्व्यम् । “नामावडउपरुब्धे""रिति 
योगाचारनिराकरणभाष्योक्तानि च दुषणान्यजुखन्धेयानि । 
अस्तु पुरषदोषः वस्तुतच्वं तु तन्मताञुखारेण निरुह्यत इत्यत 
आह । नच तज्रापीति । “सवेथानुपपत्तेश्च ति माध्यमिकमतनिरा- 
करणसू्मेवोत्तरयति । स्वेथाजुपपत्तित इति । सर्वे थानुपपत्तः 
सर्वद्यन्यत्वम् भवद्भिमतं न सम्भवति। कि मवान् सवै 
सदिति प्रतिजानीते असदिति वा अन्यथा वा सवेथा तवाभि- 
मेतं तुच्छत्वं न सम्भवति । रके भावाभावराब्दयोस्तत्प्रती- 
त्योश्च विद्यमानस्यैव वस्तुनः अवस्थाविद्ेषगोचरत्वस्य भरति- 
पादितत्वात् । प्रकारान्तरस्य च लोकसिद्ध्रमाणाेषयत्वादि- 
त्यथः । नयु असत्वमेव पदाथानां शून्यत्वं तच्च कारदेश- 
विशेषाव्यवच्छेयमाधारग्रतियोगिनिरपेश्ं चातो न लोकसिद्धेना- 
न्यथासिद्धेरिव्यत आदह । असच्वमिति । पदाथौनामसस्वमिति 
वदन् वादी प्रष्टव्यः । तक्किमसच्व खोकान्तगैतप्रमाणसिद्धम् । उत 
खोकवरिभंतप्रमाणसिद्धम् । नाद्यः चक्चुरादिभिलोकलिद्धधमाणे- 
रद मिदानीं नास्तीति सरवोंऽपि निषेधः सप्रतियोगिको नियत- 
देशकाल्श्च प्रतीयते । निरूपाधर्नियतदेश काटप्रतियो गिविश्चेष- 
णरषहितो निषेधो न प्रतीयत इति खोकलिद्धभ्रमनेस्त्वदाभिम- 
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चतुष्कोरिविगुक्तं च तत्वं प्रापाणिकं न वा| 
पवेत तावती सत्ता नचत्तद्ीरसन्पतिः ॥ 
अन्येषां तच्च निरधिष्ठानख्यातौ विचायेताम् । 
अत्रासदेव भवतामत्रेति ज्ञायते न वा॥ 

ताखक्वासिद्धः । न द्वितीयः खोकवहिभूतप्रमाणस्य खाकेकप्रमा- 

णजन्यज्ञानगोचरत्वाभावेन ततस्त्वद्ाभिमतासच्वासद्धा प्रमाणामा- 

घादित्यथेः । वस्तुतस्तु सच्वासच्वखद्सरवानवेचनायत्वरूपक्ाट्- 

चतुष्कविटक्षणं किर तव शुन्यत्वरूप ' तत्व यथाहुः । 
““चतुष्कारविनभंक्ततस्वं माध्यमिका विदु "रेति । तच्छ्रन्यत्वं 

खोकश्रमाणसिद्ध बान वा। आदे मवदमिमतद्लुन्यत्वस्यापि लोकप्र- 
माणसिद्धानां घरादीनां यावती सत्ता तावती सिध्येदेति तस्यापि 
शून्यत्वं स्यात् ततश्चास्मदिष्रसिद्धिः। अन्त्ये छ्ुन्यत्वस्य खोककिद्ध- 
्रमाणगोचरत्वा भावन शुस्यत्वज्ञानं भ्रान्तिरेव स्यादिति खुतरमस्म- 

दिष्रसिद्धिरिव्याह । चलुष्कोरीति । एतावता योगाचारपरिग्ररीते 
सवेदुल्यत्ववादे दोषा अभिहिता इदानीं साक्चान्माध्य्ेकपरिग्रही- 
ते निरधषछठानाख्यातिपक्चे दोष वक्तुं प्रतिजानीते । अन्येषा 
मिति । ते किंरेवं मन्यन्ते । विज्ञानं बद्याथोश्च सवं न सन्ति 
शन्यमेव वतच्वं तदेव हि युक्तं शुन्यस्याहेतुसाध्यतया स्वतः 
सिद्धेः । सत एव हि हेतुरन्वेषणीयः । तच्च सत् भावाद्भावाच् 
नोत्पद्यते । भावात्तावन्न कस्य चिदुत्पात्तषटष्ठा । नहि घटादिरनुप- 
श्रदिते पिण्ड जायते । नाप्यभावादुत्पत्तिः सम्भवति । नष्टे पिण्डा 
दिके उत्पद्यमानघरादिकमभावात्मकमेव स्यात् । तथा स्वतः परत- 
श्यात्प्तिनै सम्भवति । स्वतः; स्वोत्पत्तावात्माश्रयदोपात् प्रयो- 
जनाभावाश्च । परतः परोत्पत्तौ परत्वाविश्चेषात् स्वंषां सचैभ्य 
उत्पत्तिप्रसङ्गः । जन्माभावादेव विनाहास्याप्यभावः । जन्मवि- 
नादरासदसद्ादयो भ्रान्तिमाजम् । नच निरधिष्ठानभ्रमासम्भवात् 
भ्रमाधिषठानं किञ्ित्पारमार्थकं तचवमाश्रवितव्यं दोषाश्रयत्व- 
ज्ञातृत्वापारमाथ्येऽपि ्रमोपपत्तिवत् अधिष्ठानापारमाथ्यंऽपि भरमो- 
पपत्तारेति तन्मते दोषमाह । अत्रेति । अच इदंराब्दनिर्दरयोग्ये 
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आये सिद्धमधिषठानं द्वितीये ख्यायपहवः । 
किञ्च स्वनेत्रनिष्ट्यूतं तिमिरं तिमिरार्दितैः ॥ 
केशास्तवकसादर्यात् तथा मान्त्येव तादशाः । 
यद्यप्यविद्यमानोऽर्थो विद्यमानतया स्फुरेत् ॥ 
तथाप्यसावधिष्टठानस्वदेश्ञादो मितो दहिसः 
इदंत्वेन प्रतीतेऽ्थं तदारोपं परे विदुः ॥ 
तस्मिन्निदत्वारोपस्ते फरतस्तुल्यता द्योः 
अनिवचनीयख्यातां । 
अनिवाच्यतय। वस्तु निर्च्येत न वा त्वया। 
आवे विराधो विविधो द्वितीयेऽस्मन्मतस्थितिः ॥ 
सद सद्यतिरेकोऽपि बिर्द्धो यदि गृह्यते । 

सदसदपता किंनु भरतीता तन्न गद्यते ॥ 
अनुष्णाञ्चीतवत्तच्छा ब्रह्मणश्चातिरोकिता । 

साध्येत ख्यातिवाधादेयेदि सिद्धं तद्र नः ॥ 
नच विश्वस्य वाधोऽपि स्वरसादृषजायते । 
अप्रतिष्टितयुक्वा तु बाधो ब्रह्मापि संस्परशोत् ॥ 

भूतलदौ असद विद्यमानमेव वस्तु मवतां मते ऽविद्यमानत्वेना- 
भिमतं घटाटिकं वस्तु अत्रदराब्दनिदंशयोग्ये भूतलादौ वतत 
इति सच्वन ज्ञायत वान वा । आये । ज्ञायते इति पक्षे सिद्धमधि- 
छानमञति प्रतीतिराधारविषयत्वात् । द्वितीये । न ज्ञायत इति पक्ष । 
ख्यात्यपह्वः । प्रतीतरपह्व एव स्वात् । तथा च नाधिष्ठानमा- 

निषधः । अपितु निरधिषठानश्रमस्यप्यपलापप्रसङ्गः । सर्वषां 
पदाथोनां देद्ाकाखावच्छिद्रतयेव प्रतीत्या देशविनिमुंक्तवस्तुभ्रती- 
तरटाकऽददोनादित्यथः । ननु तिमिसार्दितदष्टेः पुरुषस्य निरबल- 
स्बनतया निर्विपयकश्रमददोना निरधिष्ठानप्रतीतिरस्तीत्यत आह । 



व्रत्यक्षाध्याये प्रथममाहिकम् । ९. 

गकञ्चेति । तिमिरा्दितने्राणां पुरुषाणां स्वनेत्रभ्यो निष्ठञ्रतं नि 
गेत तिभिररूपं द्रव्यं तिभिरार्दितेस्तिमिररूपदोषोपद्रतेनत्रेः के- 
शास्तवकसाटरयाद्धतास्तथा केशस्तवकत्वन भान्ति प्रतीयन्ते। 
तथा च तिमिरस्येव केशास्तवकारोपाधरेष्ठानत्वान्न तस्यापि 
निरधिष्ठानत्वम् । इंदशाः साददयमुलकारोपाः शुक्तिकारजतभ्रमा- 
दयः । वमेव केशस्तवकम्रमवत् साधिष्ठाना इत्यथैः । ननु 
दुक्तिकारजतश्रमेषु इदंत्वेन प्रतीतेऽर्थे न रज्ञतारापः किन्तु रज- 
तमिदमिति रजते इदन्त्वारोपः तथा च तत्र रजतस्यासत्वा- 
न्निरधिष्ठानत्वमुपपदयत इत्याशद्खयाह । यद्चपीति । अविद्यमाने 
रजते इदन्त्वरूपविदययमानत्वारोपेऽपि न निरधिष्ठानता तस्या- 

धिष्ठानभूतस्य रजतस्य पुरतो ऽविद्यमानत्वेऽ्पि स्वदेरो आप- 
णादौ प्रमाणसिद्धत्वेनासच्वाभावादित्य्थः । किञ्च इदन्त्वेन 
प्रतीयमने शुक्तिकादौ रजतारोपस्यानुमवसिद्ध स्यापहवेन रजत 

` इदन्त्वारोपसमथनेन लोकानुभवविरोध एव सिध्यति नतु नि- 
रधिष्ठानभ्रमसिद्धिः । पृूवेत्र शुक्तिरधिषएठानमुत्तरञ् रजतमधिष्ठा- 
नमिति द्योरपि पश्चयोरांरएठन्तिद्धलक्चषणफलस्य तुच्य- 
त्वादित्याह । इदन्त्वनेति । परे । लोकाचुभवानुसारिणो 
वेदिकाः ते छोकविटक्षणाञुभरव्याख्यातुर्माध्यमिकस्येत्यर्थः । 
इदं चोपखक्षणम् । अविद्यमाने विद्यमानत्वारोपादन्य- 
थाख्यातिरवजंनीयति बोध्यम् । इयता ग्रन्थेन प्र. 
कटसोगताभ्युपगतावात्मख्यातिनिरधिष्ठानख्यातिवादौ निरस्त । 
इदानीं प्रच्छन्नसोगताभ्युपगतायामनिर्वचनीयसख्यातौ दोष वक्तुं 
प्रतिजानीत । अनिर्वचनीयख्याताविति । ते किल एवम- 
भगुपगच्छन्ति शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञाने नान्यत्र सतो रन- 
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तस्य विषयत्वामिन्द्रियसन्निकषोभावात् । नापीदं रजतमिति 
ज्ञानस्य भ्रदणस्मरणात्मकत्वम् । इदं रजततया चश्चुषानुभवाः 
माति रजतज्ञानस्य चक्षुजन्यानुभवत्वेनानुभूयमानत्वात् । 
किन्त्ववियामदिखा प्रातिभासिक प्रसिद्धरजतविलक्षणं जायते 
ज्ञायते च । तच्च न सत् वाध्यत्वात् नासत् प्रतीतियोश्य-- 
त्वात् किन्तु सखदसद्धिक्षणमनिवेचनीयमिति । पवमेव शुद्ध 
स्वप्रकाशे बह्यणि मूखाविद्याकस्पितो व्यावदहारिकम्रपञ्चोऽ$पि 

७ 
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सदस द्धिटक्षणत्वाद निवंचनीय इति व्यावहारिकप्रातिभासिकोभय- 
गोचरक्ञानमध्रमाणामिति । तत्रानिषैचनीयत्वं विकल्प्य दृषयति । 
अनि्बाच्यतयेति । अनिवचनीयत्वेन भवद्धिरभ्युपगते वस्तु अनि- 
कीख्यराब्देनानिवोच्यत्वेन बोध्यते वान वा । आये विरोधः अनि- 
वौख्यत्वनि बी च्यत्वयोः परस्पर विरह रूपत्वात् । नचेषठापत्तिः। अनि- 
वंचनीयत्वनिवेचनीयत्वया विरुद्धयारभ्युपगमे सत्वबाध्यत्वयोः प्रती- 
तिविषयत्वात्तयोरभ्युपगप्रप्रसङ्गः । नच ततरापीष्टापस्या निस्तारः। 
सत्वाभ्युपगमे निवेचनीयत्वस्यवाभ्युपगमादनिवेचनीयत्वाभ्युष- 
गमो निमरूः स्यादित्यकमतिपट्खवेन । तदेतत्सवमभिग्रत्याह । 
विविध इति । द्वितीये ऽस्मन्मतास्थतिः । अनिवौच्यराब्देन 
निवौच्यतया अनिर्वचनेऽस्मदभिमतं निवेचनीयत्वमेव सिद्ती- 
त्यथः । किञ्च प्रपञ्चस्य सद्विखक्षणत्वेऽसच्वमेव सिच्यति क- 
थमसद्धिटक्षणत्वमभ्युपगम्यते सत्वाभावस्यैवासच्वरूपत्वेन त- 
द्यतिरेकस्य वक्तुमशक्यत्वात् । यदि सद्धिन्नत्वासद्धिश्नत्वे 
विख्द्धेअननुभूतेअभ्युपगम्येते । तद्यध्यासवाधाभ्यां सिद्धे सत्वा- ¦ 

सच्वे किमिति नाभ्युपगम्यते । विरुद्धाङ्गीकारस्योभयत्र तुल्य- 
त्वात् । इयांस्तु व्रिरोषः । वस्तुनः सद्सद्रुपताध्यास्रवाधाभ्यां 
प्रातिपन्ना सदसद्विलक्षणत्वं तु न प्रतिपन्नमिति तदिदमाह । 

सदसखद्यतिरेकोऽपीति । तन्न गृह्यत इत्यत्र तदिति पदं 
तच्छब्दप्रतिरूपकमव्ययम् । तस्य॒ तर्दीत्य्थः । सदसदरूपता 

प्रतीता किन्नु न गृह्यत इत्यन्वयः । नु सचवाभावो नात्रा- 
सच्छब्दाथः सच्छब्देन काटत्रयावाध्य ब्रह्मोच्यते असच्छब्देन 

काटज्नयानन्वयि दाशशुङ्खादिकं तुच्खमुच्यते । तदुभयविलक्च- 
णत्वं प्रपञ्च प्रतीतिचाधाभ्यामभ्युपगम्यते । इदमेव सदसदधिक- 
क्वणत्वरूपमनिर्वचनीयत्वम् । यथा पृथिव्यां तेजोनिंषटोष्णस्पशौ- 
दविखश्चषणो जलनिष्ठशीतस्पश्ोचच विलक्षणोऽुष्णाश्ीतस्प्ाऽभ्युप- 

गम्यते । तथात्रापि न विरोध इति चत्त तुच्छाच्च ब्रह्मणश्च: 
विलक्षणत्वं प्रपञ्चस्यास्मदिष्टमेवेति लिद्धं नः समीदितमित्या- 
ह । अनुष्णाश्ीतवदिति । आदिशब्देनोत्पत्तिविनाशाद्या वैल- 
क्षण्यहेतवो गृह्यन्ते । अन्रापि तत्पदं पृवेवद्योज्यम् । किञ्च बा- 
धशाब्देन वस्तुनः स्वदेश्कालयोर्निषेधश्रतोतिर्विंबक्षिता उत. 
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नाज्ञात्सदितरत्वं च नाकाले यदीष्यते । 

स्वकाटे यादि वाधः स्यान्नाशस्याप्यनिरूपणम् ॥ 
नित्यत्वेन श्रुतानां च केषां चिन्नहि नाशिता । 
भागासेद्धस्ततो हेतुनचेक्यं नारवाधयोः ॥ 

ध्वंसो वा विवक्षितः । आये सा प्रत्यश्चादिभतिष्ठितप्रमाणासिदडधा 
उत स्वबुद्धिकद्पितानुमानाभासखरमूला नाद्य इत्याह । नख 
विहवस्येति । स्वरसादिति । त्वदहकल्पिताञुमानाभाससाचि- 
व्यमन्तरेणेत्यथः । न द्वितीय इत्याह । अगप्रतिष्ठितयुक्तया- 
त्विति । घटादिक स्वावच्छिन्नप्रदेशो वतैते वा स्वानवच्छिन्नप्र- 
देने वतेते वा । अचे आत्माश्रयः अन्त्येऽन्यत्रापि बत्तिप्र- 
सङ्गः । ज्ञानविषययोः कः सम्बन्धः । न संयोगः गुणाना- 
मपि ज्ञानविषयस्वात् न समवायः ज्ञानस्य घरदीनां च तद्- 
नभ्युपगमात् । न स्वरूपद्वयं तस्य निष्प्रतियोगिकत्वेनासंबन्ध- 
त्वादिति बच्यनिरूपणाजज्ञानाविषयत्वाभावाञ्च । यदि नास्ति घटा- 
दिकमित्यादिपरदुरूहकस्पितो बाधाभासोऽप्रतिष्ठितयुक्तिमूलक- 
बाधत्वेनाज्र विबक्षितः तदा स बाधो ब्रह्मण्यपि प्रसज्येत विषय- 
विषयिभावसम्बन्धखण्डनेन ब्रह्मणोऽपि प्रमाणजन्यन्ञानवि- 
षयत्वाभावादृच्रस्यमावाच्च बाधः स्यादित्यर्थः । ददितीयेऽपि 
ध्वस्तः किं वस्तूत्तरकाखवाध्ो विवक्षित उत वस्तुसमकाल- 
बाधः तत्राद्य इष्टापत्तिरित्याह । नाशादिति । स्वोत्तरकालब्रत्ति- 
दण्डादिजन्यभ्वसप्रतियोगित्वेन प्रपञ्चे सदितरत्वं यदच्यते तर्ही 
ष्यते तादरामसच्वमङ्गीक्रियत इत्यथः । अन्त्ये तस्य भ्वंसत्व- 
मेव न स्यात् प्रतियोगिसमकारत्वादित्याह । स्वकरे यदी- 
ति । किञ्च नशित्वेन सद्धिन्नत्वं कि प्रपञ्चमाते साध्यते उ- 
त॒ केषुचित्पदार्थैषु अन्त्ये इष्टापत्ति हृदि निधाय आदये श्रुत्या 
नित्यत्वेन प्रतिप्रपन्नेषु काप्रकृतिजीवादिषु नाशित्वाभावा- 
दागासिद्धो हेतुरिति श्चुतिप्रावस्यावष्टस्मेन नित्यत्वमेवेति । किञ्च 
निषेधश्रतीत्यात्मकस्य बाधस्य न भ्वसात्मकत्वं संम्भवतीति बा- 
धदराब्देन नादापरित्रदश्चाचुपपन्न इत्याह । न चेक्यं नादावाघ. 
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५ न्याथपारेद्युद्धा । 

निर्विषयख्यातो । 
रिषयाकीकमावादो ख्वाच्यन्तरपरिग्रहः । 
अनुद्ेखस्तु रूप्यादि धीरि्युक्वा निवर्हितः ॥ 
ततश्चात्रान्यथाधी्वां तद्धेतुमतिरेव वा । 
श्रान्तिवेस्तुवरिरूपस्य व्यवहारस्य कारणम् ॥ ३४ ॥ 
इति कविताकिंकर्सिहस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीद्रङ्कटना- 

थस्य वेदान्ताचायंस्य कृतौ न्यायपरिशुद्धौ प्रस्यक्षाध्याये 
पथपपाहिकम् ॥ १॥ १॥ 

योरिति । पतच्चोपक्चषणम् । भरमविषयस्य रजतस्य सखदसद्धिट- 
क्षणस्य भ्रमकाटे सत्वेन भानादन्यथाख्यातिरवजनीयेव्यपि द्रण 
व्यम् । तदेकदेरिन पव कोचिद्धाधानुपपत्तिपरिदाराथं शुक्तिर- 
जतादिज्ञानानां निर्विषयतां मन्यन्ते यथाहुः, 

भ्रमे निर्विषया वृत्तिज्ञानाभासतयेष्यते 

इति तेषां पुरूषाभासानां मत दोष वक्तुं प्रतिजानीते । नि- 
विंषयख्याताविति । यद्धा “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” 
इति नरशयुङ्गादिराब्दश्रवणानन्तरमवद्यभवव्येव निर्विषया चृत्ति्या 
सा विकल्प इति पातञ्जलारेतषां मते दोषमाह । निविषयदा- 
दब्देन किं विषयस्याठीकत्वमुच्यते उत प्रतिपन्नोपाधिनिष्ठाभा- 
वप्रतियोगित्वात्मक मिथ्यात्वमुच्यते आदोस्वित्तजाविदयमानत्वं 
यद्धा विषयानुट्धख पव । आद्ये ऽसत् ख्याच्यापत्तिः । नचेषए्ठापात्तिः। 
परतीतिविषयस्याखीकत्वव्याघातात् । द्वितीयऽनिवेचमीयख्यातिरेव 
स्यात् । तृतीयेऽन्यथाख्यातिः । तच्राविदययमानस्य विद्यमानत्वे- 
न भानाभ्युपगमात् । चतुथं रजतादिज्ञानस्य निर्विंषयत्वामित्यु- 
क्ति्व्या्त्तेव स्यात् । रजतायनुदेखे कथं तस्य रजतज्ञानत्वं 
रजतज्ञानत्वे च कथं रजताचुद्टख इति दोषानाह । विषयारी- 
कभावादावति' । आदिपदेन मिथ्यात्वाविद्यमानत्वे गृद्येते । ख्या- 
त्यन्तराण । असत्ख्यात्यानक्चनीयख्यात्यन्यथाख्यात्यादयः तासां 

कक गक | 



प्रत्यक्लाध्यापे दितीपमाहिकरम् । ५२ 

श्रीमते रामानुजाय नमः। 

तदिहान्यथाख्यातिपक्षे विपयेयस्य सैक्ञयस्य च व्यव- 
च्छेदाथं यथावस्थितव्यवहारानुगुणं ज्ञानमिति भरमाणलक्षण 

यथावस्थितादिव्रिशेषणम् । अख्यातिपक्षेऽपि तत्सापग्न्यनुप्र- 
विष्ठं ज्ञानं तत्तच्छब्देन व्यपदिश्यते । तच्च ॒तच्रापरमाणपिति 

परिग्रहप्रसङ्ग इत्यथः । एवं च्यात्यन्तराणां दुष्टत्वाद्धिपरीतव्य- 
वहारकारणतयान्यथाख्याक्तिवौ तस्या अन्यख्याख्यातेहं तुभूतमसं- 
सर्गाग्ररविशिष्र ज्ञानद्वये वाङ्ीक्रियते तयोरेव च भ्रमश्ब्दवाच्य- 
व्वमिच्युपसहरति । ततश्चेति । वस्तुविरूपस्य । विसम्वादिन इत्यः 
शः । इति श्रीमद्वदान्ताचाय्यचरणारविन्दानुसन्धानाविच्दप्रति- 

बोधन भरद्वाजकरकजकधिकौरत॒भश्चादेवराजाचाय्यैसूचुना श्रीनि- 
वासदासेन विरचितायां न्यायपरेश्ुद्धिव्याख्यायां न्यायस्रारस- 
माख्यायां प्रत्यक्चाध्याये प्रथममाहिकम् ॥ १॥ १॥ 

श्रीमते रामायुजाय नमः ॥ 

इयतः समयानहं महान्तं मतिमेदं विवक्लः प्रपद्यमानः । 
स्वमवञ्यमञ्जसाय दैवान्निगमान्तायनिबन्धतः प्रबुद्धः ॥ 

यथावस्थितव्यवहारशब्दव्यावर्त्यस्य स्रमराब्दाथेस्यायथा- 
वस्थितन्यवहारकारणस्य समार्थेतत्वात्तानि पदानि सप्रयो- 
जनानीत्याह । तदिहेति । प्रथममन्यथाख्यातिपक् प्रयोजन- 
माह । अन्यथाख्यातीति । यथावास्थितादिविशेषणमिति । तत्न 

यथापदेन पदार्थानतिवृत्तिवाचिना अयथाव्यवहारजनकस्य विप- 

यस्य व्याघत्तिः । अवस्थितश्ब्देनानवस्थितव्यवहारकारण- 

स्य संशरायस्य व्याच्ात्तः। व्यवहाररूपकायभुखन कारणस्य लक्ष- 

णाद्यथावारस्थितपदयो्व्यवदहार विशेषणत्वात् । यथोक्तविशेष्यवि- 

शेषणभावे न वैयथ्यैमिति ध्येयम् । अख्यातिपक्षे पदप्रयोजनमाह । 

अस्यातीति । ननु तत्रायथावस्थितव्यबहारकारणस्यासंसगोग्रहस- 
हितस्य ज्ञानद्वयस्य यथाथत्वेन प्रमाणत्वात्कथं यवच्छेद इत्यत आदह्। 



८  न्पाघ्परिष्ुद्धौ | 

खोकसिद्धत्वा््च्छेयमेव । तत्रापि प्रत्येकरांशे याथार्थ्येन 
विहन्यते । तत्राय पक्षे अन्यस्यान्यथाध्यवसायो विपर्बयः। 
द्वितीये तु पक्षे सामान्यतो धर्पिस्फुरणे सत्यपरतिपन्नर्ताद्ररोधवि- 
रुद्ध विशषाध्यवमायोऽपि । स चायमनेकावेधः। एकानेकविरुदध- 
विरेषस्फुरणात् । तत्रेकव्रिशेषस्फुरणं यथा पातः शङ्क इत्यादि 
अनेकव्रिरेषस्फुरणं यथा एकमेव भिन्नमभिन्नं चत्यायनेकान्तवा- 

तच्चेति । नन्वेवं व्यवच्छेद धम्यौरोप्यज्ञानयोः प्रत्येकं स्वस्वविषये 
यथाथंत्वेन प्रमाणत्वात्तदसङ्कहः स्यादित्यत आह । तच्नापीति । 

तयोः प्रत्येकं स्वस्वविषये यथावस्थितव्यवहारजनकत्वान्तनाकारेण 
सङ्हः। असंसगोग्रह वििष्रस्य ज्ञानद्वयस्य मिलितत्वाकारेणायथाव- 
स्थितव्यवदहारकारणत्वात्तनाकारेण व्यवच्छेदश्चः स्यादिति न विरो- 
ध इति भावः। अन्यथाख्यातिपक्चे विपय्ययस्वरूपमाह । तत्रेति । 
अख्यातिपक्चे विपर्ययस्वरूपमाह । द्वितीये त्विति । घरपटा- 
विति समूहारम्बने परस्परधमेविरुद्ध ध्म मानात्तस्यापि विपर्यय- 
त्वं स्यादिति तद्यवच्छदार्थमाह् । अप्रतिपन्नतद्धिरोधेति । इदं धभ- 
विदाषणं तत्र समहाखम्बने घटपटत्वयोःपटघरत्वयोश्च मिथो ि- 
रोधस्य भानान्नातिप्रसङ्ग इति भावः । उभयत्राध्यवसायप- 
दमनध्यवसायरूपस्य व्यवच्छेदार्थम् । ननु तस्यापि विपयंयत्वे 
कोदोष इति चत् । तत्र परीक्षकाणां विपयेयग्यवदाराभावेन तज 
तद्यवहारप्रसङ्गस्यव दोषत्वात् । व्यबहारानुरोधेनैव रृश्चणस्य 
वक्तव्यत्वादेति भावः । उक्तं विपययं विमस्योदाहरति । स 
चायमिति । पीतः शाङ्ख इति । नन्व राङ्खत्वपीतत्वरूपानेकवि- 
शेषस्फुरणात्कथमेकविदोषस्फुरणत्वमिति चद्धर्भिताञ्च्छेद्कञव्यति- 
रिक्तस्येकस्यैव स्फुरणात्तथात्वमिति बुध्यस्व । अञ्न शङ्खत्वेन 
विशेषरूपेण धर्मिस्फुरणात् कथं सामान्यतो धर्मिस्फुरणे सतीति 
पूर्बाक्तलक्षणापपत्तिरिति राङ्क न कायौ । त्र सामान्यदब्देन 
विपरीतव्यवहाराबेरोधिनो धर्मस्य विवक्चषणाद्न च पी. 
तव्यवहारे शङ्खत्वस्फुरणस्यविरोधित्वादिति द्रष्टव्यम् । 



प्रत्थक्षाध्याये दितीयमाद्धिकम् । ५५ 

दिनाम् । प्रपञ्चः सद्विलक्षणोऽसदिलक्षणश्चत्यद्रतवादिनाम् । 
परस्पर विरुद्धानेक विशेषत ईद शस्य बिपयेयस्य सशयाद्धदो 
मिथो विरोधाभिमानविरदेण सभुचिताध्यवसायः । धपिंविरोषे 
परस्परविरुद्धानेक िशेषस्फुरणम् यथा । विपुखलैकत्वविशिषट 
चन्दरेऽर्परवद्ित्वादिग्रहः । विप्ययमेव धमान्तरधम्येन्तरमेदा. 
दन्यथाख्यातिविपरीतख्यातिभदेन कचिद्यवरहरन्ति । यथा 

वीतश्ङ्खरञ्जुसर्पश्रमे । तयोश्च रजस्तमसी मुखमिति गीयते। 
यया ध्पमधर्प च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावस्रजानाति बुद्धिः सा पाथ ? राजसी ॥ 

भिन्नममिन्नमिति । अन्न धर्मितावच्छदकैकत्वातिरिक्तनेकवि- 
दाषस्फुरणात्पूवेस्माद्धेदः । अनेकान्तवादिनामिति । आहतानां 
तद्धक्तभास्करमतानुवर्तिनां चत्यथः । नन्वीदटशस्य परस्पर- 
विरुद्धानेकावेरोषावगाहिनो विपय्ययस्य कथ सशयाद्धेद इत्यत 
आह । परस्परेति । विरोधाभिमानविरदेणति । संशये प- 
रस्परं कोट्यो र्विरोधोऽपि भासते । अत्र तु दोषवेचिच्या- 
त् कोस्योर्विरोधो न भासते इति यदः । अद्पत्वद्वित्वादिग्रह 
इति । यद्यपि धर्मविरोध तद्विशिष्टधर्मिणोऽपि विरोधोरस्त्येव त- 
थापि पृवांदादरणेषु धर्मितावच्छेदकविशेष्टघर्भिणा विरोधः। 
अज तु धर्भितावच्छेदकभूतचन्दत्वव्यातिरिक्तन । 

अष्टाशौीतिसखहस्राणि विस्तीर्णा योजनानि तु । 

इति प्रमाणप्रतिपन्नेन वेपुव्येनादु्टधत्यक्षसिद्धेकत्वन च विं- 
दिष्टस्य धर्मिणश्चन्द्रस्य तनेवाकारेण प्रादेरिकत्वद्धित्वादेधमंण 
विरोध इति प्राधान्यात्तद्धमवियेध पएवाच्र विवक्षित इति भावः। 
विपुरुत्वैकत्वादीत्यादिपदेन प्रव्यग्दिग्गमनपरिग्रहः । द्वि- 
त्वादीत्यादिपदनाभ्रगमनरूपदाष्रारोप्यदि गन्तरगमनम्विवक्षितम् । 
धमौन्तरघम्यन्तरभेदादिति । संसगोरोपतादार्म्यारोपमेदादित्य- 
थः । ययेति । यया बुदा धर्माधमों कायाकार्य्ये अयथावत् 
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अधर्मे धमेमिति या मन्यत तमसा हता । 
स्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पाथं ? तामसी ॥ 
इति । यद्यपि रज्जुसपादिभ्रमे रज्जुत्वादिधमविषपरीत- 

सरपत्वादिषधरमांध्यास एव । तथापि स्वरूपनिरूपकथपकत्रे- 
नान्तरङ्गतया धिवेपरीत्यव्यपदेश्चः । सवैन्यादेस्तु निरूपि- 
तस्वरूपव्रिशेपकत्वमेव । विव्ररणे सेवश्ुक्तम् । त्रिविधमज्ञा- 
नम् | स्वरूपाज्ञानमन्यथाज्ञानं विपरीतज्ञानमिति । स्वरूपाज्ञानं 
नाम वस्तुनाऽप्रतिपत्तिः ¦ अन्यथाज्ञानं वस्तुनो वस्त्वन्तरतया 
भासनम् । यथा गुक्त रूप्यतया । विपरीतज्ञानं तु यथाव- 
दरस्त॒नि भासमाने युक्तिभिस्तस्यान्यथोपपादनम् । यथा ज्ञातृतया 

अहन्त्ेन चात्पनि भासमानेऽ्पि इुयुक्तिभिरस्य आान्ततो- 

तत्तद्धम्यसं सार्गेधमवत्तया पुख्ो जानाति सा बुद्धी रजोमूक- 
ति ससगोरोपस्य रजोामरूखत्वमुव्यते । अधमे धमीमिति । रञ्वा- 
दीन्सवोथीन्सपोदय इत्यन्यतादात्म्येन या बुद्धिर्मन्यते विषयी 
करोति सा बुद्धिस्तामसीति तादान्म्यारोपस्य तमोगुणमुलत्वसुच्य- 
ते। यद्यपीति । अधमं धर्म॑तादात्म्यारोपस्थटे रज्वादो सर्पाद्यासे- 
पस्थरे च धमेत्वसपत्वादिससगोरोप एव वक्तुं शक्य इत्यथः 
तथापीति । स्वरूपनिरूपकधमौरोपनिरूपितस्वरूपधमौरोपयासा- 

रोप्यधमभेदेन मेद्पराचनिव्यवहारस्य गुणभेदेन भ्रमभदनिरूपि- 
काया गीतायाश्च नानुपपत्तिरित्यथेः । अन्यथाख्यातिविपरसीत- 
ख्यात्योर्जदः प्रकारान्तरेण विवरणे प्रतिपादित इत्याह । विरः 
णत्विति । जिविधमज्ञानमिति । अन्यथाज्ञानविपरशतज्ञानयोरपि 
यथावद्धस्तुभानाभावादज्ञानत्वमुपपद्यत इति भावः । कुयुक्तिभिरि- 
ति । ज्ञातृत्वं नात्मधमेः धर्मत्वात् ददयत्वादिवत् । आत्मा नाहपत्य- 

यगोचरः आत्मत्वात् अजडत्वात् निर्विकारत्वात् व्यतिरेके- 
ण घटादिवदित्यादयः कुयुक्तयः। कुदशां प्रच्छन्नबोद्धानाम् । अधर्म- 
ति । अधर्मः सर्वविपययहतुः सामान्यका।रणं, चश्चुरादिवदहिरिन्द्रिय- 
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पपादनं इदशामिति । अधर्मन्दरियदोषदुस्तकाभ्यासदुव्यौप्स्य- 
नुसंधानविपङम्भकवाक्यश्रवणादिभिस्तचाग्रहसहङृतेविपयय- 
स्य यथासम्भवमुद्धवः । सापान्यधारपरस्फुरणे सत्यप्रतिपन्न- 
तद्विरोधभातिपन्नापिथोविरोधानेकविरेषस्फुरणं सश्चयः । यथो- 

[क (न, (त ४ 

ध्वेवस्तुमात्रग्रहणे सति तद्विरोधितयानयुसंधीयमानयोर्भिथः 
स्फुटविरोधयोः स्थाणुलखपुरूषल्वयोः स्फुरणम् । अयं स्था- 

दोषः प्रत्यक्षविपयेयदेतुः । मनोरूपेन्द्रियदोषाः दुस्तकोभ्यासदुव्या- 
प्त्यञुखन्धानानि तीथकराणां राङ्करादीनां दुरंशनकट्पनाहेतुभूत- 
योक्तिकविपयेयदेतुः। तच्छिष्यप्रशिष्याणां तादरविप्रखम्मकवाक्षयं 
तादृशाविपयेयदेतुः । वस्तुनस्तथात्वाग्रहसहकारी । अधमस्य 
सामान्यतो भ्रपहेतुत्वेऽपि तच्वविन्निग्रहादिरूपाधमंिलेषस्य श- 
ङ्रादि विप्यहेतुत्वमित्यभिप्रेत्याधमेस्य पृथग्गणनमिति मन्तव्यम्। 
एतत्सवेमभिप्रेव्याह । यथा सम्भविति । विप्रखभ्भकवाक्यश्रवणा- 
दिभिरित्यादिपदेन भ्रान्तवाक्यश्रवणविपरी तःयुत्प्यादयो गह्य 
न्ते । संहायटक्षणमाह । सामान्येत्यादेना । गोत्वाइवत्वे मिथो- 
विरुद्धे इत्यध्यवसायेऽतिव्याच्चिवारणाथ धर्भिस्फूरणे सतीत्यु- 
क्तम । घटपटौ मिथो भिन्नाविति निश्चये पुनरप्यतिव्यािरि- 
त्यत उक्तं सामान्येति स्फुरणविरेषणम् । तत्र न कोटिद्धयसाधा- 
रणधमैवत्तया धर्भिस्फुरणमिति नातिन्यात्तिः। नन्वेवमपि घरप- 
ठौ मिथोभिन्नौ तुल्यपरिमाणो चति निश्चये ऽतिव्याप्षिरत उक्तम- 
प्रतिपन्नतद्धियोधति अनेकविशेष विश्षणम् । तत्र तुट्यपरसिमा- 
णत्वरूपखामान्यधमवत्तया धर्म स्फुःरणेऽपि स्वस्वधर्मापेश्चयाऽवि 
रोधस्फुरणेऽपि अन्यदौीयकोख्यपेक्षया तयोधैर्मिणोर्मिथोविरेध- 
स्फुरणमस्तीति न तच्रातिव्यात्तिरिति भावः । एवमेव भिन्नाभिन्नं 
चति । अमरूपनिश्चये ऽतिथ्याकिवारणाथै प्रतिपन्नमिथोविरोधे- 
त्युक्तम् । बहुकोरिकसंशयसंग्रहाथंमनेकेव्युक्तम । विरोषशब्द्ः 
कोरिपरः । तद्धिरोधितयाननुसधीयमानयोरिति । अन्यतरकोटि- 
निधोरणाभावान्न कस्या अपि कोर्या धर्मिणा विरोधः तदानीमयु- 

[< 
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णुवा पुरुषो वेति मिधोपेरोधाग्रहणे तयोविंकरपौ न स्यात् । 
तत एव डीखावेगवदत्र स्फुरणक्रम इत्येके । एकस्मिन् युगपद् 
स्योऽन्यप्रतिक्षपस्य धीविरुद्धतवात् । अत्र चैतन्यस्य विषयेण 
दृढसं योगो हि निश्चयः । तस्येव वहुभियुगपदद्ढसंयोगः सशय 
इत्यात्मसिद्धिग्रन्थोऽपि न विरुद्धः । इतरथा ज्ञानार्थयोदढादृढसं- 

सन्धीयत इत्यथः । ननु विरोधो नाम परस्परामावरूपत्वं त~ 
ब्चकर्स्मिन्नेकदा प्रतीयमानयोः कोच्योः कथं ग्राह्यं कार्देशस्व- 
रूपभेदाभावे परतियोगितदभावावगाहनस्य प्रतीतिस्वरूप- 
विरद्धत्वादित्यत आह । मिथोविरोधाच्रहण इति । 
वाशब्दार्थो विकल्पः । प्रतीयमानोऽपलपनीयः स्यादि. 
व्यर्थः । पर्वोक्तविरोधे कः परिहार इत्यत आह। 
तत॒ पवेति । विरोधन्रहणादेवेत्यर्थः । भावाभावकोटिद्धयवि- 
षयकस्य क्मिकस्य ज्ञानद्वयस्याङ्गीकारात् स्वरूपभेदेन विरो. 
धः परिदहधियत इत्यथैः । नन्वेकस्येवे न्द्रियसंयोगस्य परस्परोपम- 
दंकसन्तन्यमानज्ञानपरम्पराजनकत्वं कथमुपपद्यतामिति शङ्का 
दृष्टान्तेन निरस्यति । दोखावेगवदिति । यथा एकमेव डाखा- 
प्रेरणं परस्परोपमदैकसंतन्यमानदिग्यसयोगदे तुत्वे भानं जनय- 
ति। तथा एक पवेन्द्रिथसयोगः परस्परोपमर्दकसन्तन्यमानभावा- 
भावगोचरज्ञानपरंपरां जनयतीति भावः । एवं भमावाभावगोच- 
रत्वस्य ज्ञानस्व रूपभद्ज्गीकारेणापरिहारे देराकारमेदाभावाद्िरे- 
धस्तदवस्थ पव स्यादित्याह । एकस्मिन्निति । एवं सश्च- 
ये विरो घभानाभ्युपगमादेव संशयनिश्चययोः स्वरूपभेदनिरूपका- 
त्मसिद्धिग्रन्थो निव्यूढ इत्याह । अत्रेत्यादिना । बहुभिः कोटिभिः । 
कोटीनां द्रव्यत्वाभावाव तदद्ध्सयोग एव तत्सयोगत्वेनोच्यते । 
सये विरोधमभानानभ्युयगमे संश्यनिश्चययोः स्वरूपवेलश्षण्य- 
नियामको ज्ञानार्थयोरढाददसंयोगावङ्गीका्यौँ । ऊर््वतांयो नि- 
अयत्वसिद्धवथ कश्चन दढ संयोगोऽङ्गीका्य इति ज्ञानां संयोग्र- 
यमङ्गकतेव्यभिति तेषां सयोगानां क्रममाविनां कथं योगपच- 
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इङेषनिरूपणानुपपत्तेः । युगपदिति तु रोरयमाज्परम् । यौ. 
गपद्याभ्युपगमेऽपि अदत्वं परस्परपतिक्षेपप्रकारविशेष एवं 
अन्यथा अयमूरद्धो वा सथाणुवत्यादिंशयमसङग । यथप्यवि- 
रुदधेष्वपि केषुचित् अधमोदिमूरकविरोधग्रहणात् केषांचिदी 
हशोऽपि संशयः सम्भवति । यथात्मा ज्ञानं वा ज्ञाता वेति । यथा 

मित्यत आह । युगपदिति । शेष्यूमा्रपरमिति । शीघं जाय- 
मनेषु सयोगेषु कालमेदाः प्रत्यक्षेण दुग्रंहाः इत्येतत्परं यु- 
गपदित्यथः । नयु नैयायिकमते सशय पकं ज्ञानमङ्गी- 
कृतं वाशब्दाुयोधाद्विरो धस्फूतिरप्यज्गीङृता दोषमहिम्ना बि- 
लक्षणधीस्वभावो ऽप्यूरीकृतः । तद्वदेव युगपदेकस्यैव धर्मिज्ञा- 
नसयोगस्य भासमानविरोधकनानाकोरिभानात्मकत्वमङ्गीकत 
दाक्यमित्याशङ्खयाह । योगपदाभ्युपगमेऽपीति। पकस्यैव न्ञाना- 
थसयोगस्य ऊष्वेतांशे दव्य नाम निश्चयात्मकत्वं स्वभाववि- 
शोषः । कोस्य ऽखदत्वं च परस्परविरुद्धकोरिभानात्मकसं- 
शयत्वमेव । नतु तन्तुसंयोगस्येवादढत्वं कुडारसयोगस्येव दत्व च 
वक्तुं शक्यम् । एकस्मिन् सयोगे तयोर्विंरुद्धयोरसम्भवात्। अन्य- 
तरमाजाङ्गीकारे कोख्योरिव धर्भिंतावच्छेदकांशेऽपि सशयत्वापत्तेः 
धर्थितावच्छेद कारा इव कोय्योरपि निश्चयत्वापत्तेरवेत्य्थः। नन्वासमा 
ज्ञानं वा क्ञातावाज्ञानं धर्मो.वा धर्मी वा इत्याद्यविर्दकोरि- 
कज्ञानस्य कथं स्ायत्वम् । अत्मनो ज्ञानत्वेन धमैभूतज्ञानाश्र- 
यत्वेन च प्रमाणप्रतिपन्नत्वेन तयोर्विंरोधाभावात् । तथा धमेभू- 
तज्ञानस्यात्मधमैस्वेन धघरज्ञानेच्छारूपावस्थाश्रयत्वेन धर्मत्वाच्च । 
नच तञ्ज्ञानं निश्चय एवेति वाच्यम् । कट्पोद्ेलनानवधारणा- 
त्मकत्वादित्याशङ्ख कोस्योर्वस्तुतो विरोधाभावेऽपि दुर्मताभिमान- 
मूककविरोधभानस्य तापि सस्वादुक्तसंशयलक्षणे विरोधभा- 
नस्यैव प्रविष्टत्वात् तस्य सशरयत्वमुपपयत इति परिहरति । 
यद्यपीत्यादिना । अधमादीत्यादिपदेन तच्वा्रहकालदेशविप्रक- 
शौदयो गृह्यन्ते । विरुद्धानेकविशेषावभास इति । विरुद्धत्वेन 
आासमानानेककोरिज्ञानमिव्यथेः । “समाननेकधर्मोपपत्तर्विप्रतिष- 
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ज्ञानं धर्मो घमं वेत्यादि तथाप्याभिमानिकं परस्परभरतिक्षेपित्वं 
तत्राप्यस्पयेवास्य च समानधमोषितिपत्तिभ्यामेवासाधारणकार- 
णाभ्यां यथासम्भवयुद्धवः। तदुक्तं तरत करे । कथैष संश- 
यः कतिविधश्च । एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धानेकविशेषावभासः स 
दिविध इत्यादिना । तत्र समानधर्मः साधारणो धर्मस्तन्ननितो 

क, अ हि 

यथा उरध्वैत्वाविदेषात् स्थाणुवा पुरुषो वेति । अश्ह्यमाणवरता- 
रतम्यविरुद्धानेकन्ञापकोपस्थापनपिह विप्रातिपत्तिः। खाचस 
जातीयविजातीयामासरूपद्रत्रैचतुरादिज्ञापकमेदाद्वहुभकारा । 
प्रतयक्षतदाभासविपरतिपत्तेः संशयो यथा । चश्चुषा संमुखं प्रति 
भाति द्ेणतले स्पशनेनान्यथा किमिदं संपुखं॑विथरुखं वेति। 
अनुमानतदामासव्िपरतिपत्तयेथा । धृषवक्वातय्वतो ऽग्निमान् 
निराटोकत्वादनभिः इत्यत्र सापरिरनथिर्वेति । श्रुतिविभ- 

त रुपट्ध्यनुपटब्ध्यभ्यवस्थातश्च विदषापेश्चो विमदः साय” 
इति गोतमीयसूच्रस्थसमानपदमाचा्यैरूपात्तम् । तत्र मानशब्दस्य 
परिमाणाथेकत्वन समानशब्दस्य तुस्यपरिमाणत्वम्थैः स्यात् 
तथा च भूम्यादिषु नित्यत्वानित्यत्वसंशयजनकस्य द्रव्यत्वदेः 
साधारणधर्मस्य सत्रहो न स्यादित्यतस्तद्थमाह । समानधमेः 
साधारणो ध्म इति । तथा च रूढोऽ्थो विवश्चितो न 
योगिक इति द्रभ्यत्वादरेप्यस्ति सग्रह इति भावः । विप्रति- 

पत्तिराब्दं व्याचष्टे । अगरृह्यमाणेोति । विरुद्धानेकन्ञापकोपस्थापने 
ज्ञापकानां बर्तारतम्ये ग्रद्यमाणे प्रवटेन दु्वखकोटेवांध पव 
स्यात् न सश्ाय इत्यत उक्तमगृद्यमाणवबलखतारतम्येति । दितरिच- 
वुरादीति । इयोख्रयाणां चतुणा पञ्चानामधिकानां वा ज्ञापका- 
नामुपस्थापने तावत्कोटिकाः संशयाः स्युरित्यर्थः । प्रत्यक्षत- 
दाभास्िप्रतिपत्तरिति । वस्तुनि विकट्पाखम्मवात् विख 
ानेकोपस्था पकानां सर्वषामाञ्जस्येन प्रामाण्यं न सम्भवती- 
व्येकस्थैव प्रामाण्यापरेतरेषां चाभासत्वमित्याभिपरेत्य . कोख्वन्तर- 
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तिपत्तेयेथा । मेदामेदन्यपदेशाभ्यां जीवो ब्रह्मणो भिनो- 
ऽभिन्नो वेत्यादि । वादिविप्रतिपत्तेयेथा । वैरोिकोपनिषदवा- 
क्यद्रयश्राविणो मध्यस्यबुद्धः । किपिद्धियाणि मौतिकान्याहं- 
कारिकाणि वेति । एवं पामरादिवाकंयविप्रतिपत्तेरपि। नया- 
स्तीरं पश्च फलानि सन्ति न सन्ति वेत्यादि । भरत्यक्षानुपान- 
विप्रतिपत्तेयथा । चश्चुषा पीतशङ्कभ्रमे शङ्कुत्वाच सितत्वानुमाने 
किमयं शङ्खः पीतः सितो वेति । भत्यक्षागमविभतिपत्तेयया । 
किमहमथः स्थुलोऽणुर्वेति । अनुमानागमविपरतिपतते्वथा किं 

भ 

परमाणृपादानक जगदुत ब्रह्यापादानकामत्यषा दक् । काचत्तु 

विप्रातपात्तश्चब्दपात्र युद्यन्ता बादवप्रातपात्तमव विप्रा पत्ति 

मन्यन्त । तदयुक्तम् । वचषामावात् । यदुक्तं प्रज्ञापारत्राण । 

ज्ञापकेष्वाभासपदध्रयोग इति सर्वत्र द्रष्टव्यम् । ओपनिषदाः । वे. 
दान्तिनः । मोत्तिकानि । प्रथिव्यादिभूतारच्धानि । आहड्कारिकाणि 
साच्िकाहङ्कारारब्धानि । प्रत्यक्चागमविग्रतिपत्तरिति । अहं 
स्थूख इति प्रत्यक्चस्य “वाखाद्ररातभागस्य, आराभ्रमाज्ो दवरो. 
ऽपि दष्ट” इत्याद्याम्नायस्य च विप्रति पत्तरित्यथैः । एवं तत्तद्वादि- 
वाक्याविप्रतिपत्तः जीवो ब्रह्मणो भिन्नोऽभिन्नो भिन्नाभिन्नो वा 
जगत् परमाणूपादानमुत संविद्धिवर्तः संवित्परिणामो वेत्यादि ति- 
चतुरादिकोरेकाः सशायाश्च द्रष्टव्याः । तदिदमाह । पषा दिगि- 
ति । नेयायिकास्तु विरुद्धाथप्रतिपादकवादिद्धयवाक्ययोरेव वि- 
प्रतिपत्तिशाब्दाथत्वं मन्यन्ते तन्मतमनूद्य निराकसरोति। केचेचिति। 
विशषाभावादेत्ति । विरुद्धा्थप्रतिपात्तिजनकत्वस्य विप्रतिपात्ति- 
शब्दार्थस्य प्रत्यक्चादिष्वपि स्वात् तेषां सांराथिकात्वाश्च न 
विदष इत्यर्थः । ननु तर्हिं संशयत्रेविध्यं प्रज्ञापरिजाणे प्रतिपा- 
दित कथमुपपाचमित्याशङ्खय प्रज्ञापरित्राणग्रन्थमनूदय समाधत्ते । 

यदुक्तमित्यादेना । पराचुकारमाजमिति । “समानानेकधमोभ्यां 
विमतेश्च तदुद्धब' इति पवं रूपस्य नैयापिकमतस्यैवानु सारः 



६२ न्यायपरिद्यृद्धी । 

साधारणाकृतेरैष्व्या नेकाकारग्रहात्तथा । 
विपश्चितां विवादा त्रिधा सशय इष्यते । | 

इति । तदपि नूनं परानुकारमात्रप्र् । द्विती यतृतीययोरेक- 
राशयात् । प्राहकावान्तर मेदस्यातिपरसङ्गित्वात् । अप्रयोजक- 
त्वाच्च । अत्र चनेकाकारग्रहो नानाकारग्रहो विवक्षितः । न- 
त्वनेकव्यादत्ताप्ताधारणाकारग्रहः । अनन्तर ““मर्थेष्वेष्वविशेषेण 
व्राकारग्राहि धीय” इखादिना तस्यैवोदाहरणात् । असा- 
धारणधर्मादपि केचित्संशयमाहुः । यथा गन्धवचात् पृथिवी 
नित्यानित्या वेत्यादि । अत्र गन्धवत्वस्य नित्यास्मादिग्याततेः 

कृतः न तु स्वमतानुखार इत्यथैः । अज्र हेतुमाह । द्वितीयवृतीय- 
योरिति । अनेकाकारग्रहस्य विपञितां विवादस्य च विरोधोप- 
स्थापकत्वाविजेषण विप्रतिपच्यन्तगैतत्वादित्य्थः । नयु पत्यक्ष- 
त्वराब्दत्वादिग्राहक तावच्छेदकानां भिन्नत्वात् भेदेन परिः 
गणनमित्यत आह । श्राहकावान्तरमेद स्येति । अतिध्रसङ्गित्वा- 
दिति । अनुमानादीनां विरुद्ध धम पस्थापकानामपि पृथक् प- 
रिगणनप्रसङ्गादित्यथैः । इष्टापत्ति परिहरति । अप्रयोजकत्वा- 
दिति । खाघवेन तावत्स्राहकैकधमस्येव मेदपरिगणनप्रयोज- 
कत्वेनावान्तरध्मीणां नानत्वकृतगोरवेण तद्भ्रयोजकत्वादित्य- 
थः । नन्वेकः साधरणः स न भवतीत्यनेक इति व्युत्पस्या सू- 
जस्थानेकशब्द स्याप्यसाधारणधमा्थकत्वेनोपस्थापकेकत्वानेकत्व - 
तभेद स्य विद्यमानत्वेन दितीयतृवीययोः कथमेकराद्यमित्यत 
आह । अचर चति । सूज्रेऽपि नानाकोटुचपस्थापकानां प्रत्यक्षा 
दीनामेवानेकशब्देन ग्रहणमिति मावः । अनेकशाब्दस्य नाना- 
कोरश्युपस्थापकपरत्वे उपस्थापकमदजनितज्ञानद्वयोदाहरणप्रति- 
पादकेात्तरघ्रन्थ एव प्रमाणमित्याह । अनन्तरमिति । साधारणा- 
साधारणविप्रतिपत्तिभ्यः सद्य इति संश्ायन्रेविध्यमभ्युपगच्छतां 
नैयायिकादीनां मतं दूषयितुमनुवदति । केचिदित्यादिनां । 
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कृतकत्वादिवदनित्यत्वस्ारकत्वमनित्यावादिव्या्टततेः निरव- 
यवत्वादिवन्निस्यत्वस्मारकःरवमिति विरुद्ध विशेषद्रयान्वितसमान- 
धर्मस्येव तदुभयव्याद्रत्तासाधारणधमेस्यापि संशयहेतुत्वभु- 
पपन्नमिति तदयुक्तम् । नहि तत्र गन्धवच्वादिना सशयोत्पत्तिः। 
अपितु व्यतिरेकिनिरूपणविरम्बात् । प्रागेव गन्धादिविशि- 
द्रव्यस्य नित्यानित्यसाधारणतया भासमानेद्रे्यत्वादिभिरेव 
तत्रान्यतरशिरो निणिनीषया विेषकथमेचिन्तायां तु गन्धव- 
स्वञुभयानन्वितत्वादुभयोरप्यनिष्कर्षकमित्ये तावदेव चिन्त्यते । 
केवव्यतिरेकिभङ्गे चेतद्विशदं भविष्यति । गन्धवच्ास्पृथिवी 
नित्या गनित्या वेति तु यदा कथिब्यव्रहरेत् तत्रापि गन्धवचखं 
नित्यत्वानित्यत्वयोरन्यतरस्य प्रयोजकं न वेत्येवं सन्देहः । 

[क्या द ९ 

तत्रापि नित्यानित्यसाधारणेद्रग्यत्वादिभिरेव शशयः । द्रव्यत्वस्य 
भावत्वेन श्ीघ्रोपस्थितिकत्वात् । नतु गन्धवस्वेन तस्य नित्या. 
नित्यनिषठामावप्रतियोशित्वेनोपस्थितेः। व्यतिरेकोपस्थित्यघीनतया 
विरम्बितत्वेन गन्धवर्वस्य तत्राप्रयोजकत्वादिति दुषयति। 
तद्युक्तामेति । नु तत्न गन्धवक्वस्य नित्यानित्यव्याचृत्तिः 
किमथ चिन्त्यत इत्याशङ्कय द्रव्यत्वादिभिजौतस्य सदायस्य गन्ध- 
वच्वेन निद्रचिने सम्भवति तस्या एकस्या अपि कोस्या अव्या- 
प्यत्वेन तज्ज्ञानस्य विशेषदशेनत्वाभावादित्येतद्थं गन्धवच्वस्य 
नित्यानित्यव्याच्रत्तिश्चिन्त्यते इत्याह । तत्रेति । अन्यतरशिरः। 
अन्यतरकोटिः । ननु गन्धवच्वात्पृथिवी नित्या अनित्या वेति 
सायो दश्यते तत्र पञ्चम्या हेतुर्विधीयत इति तज्ञन्य एव संरायो 
वक्षतुप्रुचत इत्यत आह । गन्धवच्वादिति । तादद्यव्यवहारस्या- 
नभिज्ञङतत्वमाभिपरेस्य कश्िदित्युक्तम् । पञ्चम्या कोस्यपेक्षया 
प्रयोजकत्वमुच्यते न सङयापेक्षयेति सश्चयं व्याख्याय दयति । 
तत्रापीति । ननु गन्धवत्वं नित्यर्वानित्यत्वान्यतरकोरेप्रयोजकं 
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सोऽपि धर्मलादिलक्षणसमानधमेत्वदिव । अथ नित्यव्याद- 
तथमेत्वादनित्यत्वमनित्य व्यादृत्तधमेवत्वाच्च नित्यत्वं पु 
रस्कृत्य नित्योऽनित्यो वेति स्रत तदापि दहेतुभू 
तधमद्रयनिमित्तोऽयं संशयः । नदयेक एवात्र हेतुः गन्धस्तु 
तत्र सामान्यरूपस्तटस्थः न तु हेतुः । विप्रतिपत्तिमपि केचित् 
समानधमे एवान्तभावयन्ति । यथा हि उर्ध्वत्वय्ुभयसाधारणं 
तथा वादिपरिग्रहीतत्वादेरपि साधारणत्वात् । विमतिव्िषयस्य 
धर्मिणो वा सामान्यवेषस्य तदुभयसाधारण्यादिति तथापि 
साधारणधमेस्य सहातुभूतस्थाणुत्वपुरुषत्वस्मारकत्ववव विभर- 

अ ९ 0 क 

तिपत्तेरपि समानधरममोन्नीतिनिरपेक्षाया एव॒ तदुपजीव्यतया 
ततपू्वैभाविन्याः साक्षात्तत्तद्विरेषस्मारकतवसिदधथयुक्तमस्माभिः 

न वेत्यस्य सदायस्यासाधारणधमंजन्यत्वमस्तीत्याश्ङ्ख तस्य धर्मि 
त्वेन परमुपयोगः कोरयुपस्थापकधमेस्तु धर्मत्वादिः साधारण 
पवेति न संदायन्रेविध्यमित्याह । सोऽपीति । नु गन्धवच्वस्य 
नित्यव्यावृत्तत्वनानिव्यत्वस्मारकत्वम् । अनित्यव्याचरत्तत्वेन च 
नित्यत्वस्मारकत्वामिति साधारणधयमेवदसाधारणधमेस्यापि को 
रिस्मारकत्वेन संशायकत्वमस्तोति शङ्कते । अथेति । तज्ा- 
नित्यञ्याच्त्तघभमवचवनित्यव्याचृत्तधर्मवच्वरूपधमेद्धयस्येव नित्यत्वा- 
नित्यत्वरूपकाचद्रयस्मारकतया संशायकत्वे गन्धवत्वं तु तदु- 
भयसम्पादकतया मध्यस्थमिव कोटिद्वयस्पारकधमांपस्थितिस- 
सम्पादकत्वेन स्ये प्रयोजकमेव न हेतुरिति समाधत्ते । तद।- 
पाति । ये तु गन्धवच्वस्य नित्यत्वानित्यत्वरूपकोटजुपस्थापकानि- 
व्यभ्याद्त्तत्वनित्यव्याचरत्ततवरूपधर्मद्वयसम्पादकत्वं तद्वदेव विप्र 
तिपत्तरपि वादिपरिगरदीतत्वरूपसाधारणधमेसम्पाद कत्वमेव तः 
थापि सशयद्वैविध्यमपि न सम्भवतीत्याडूः तन्मतमनूद्य दूष- 
यति । विप्रतिपात्तिमपीति। साधारणधमेस्येव विध्रतिपत्तेरपि 



क 
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पुनश्चायं द्वित्रिचतुरादिशिरोऽधिकरणमेदाद्वहूविधः । यथायं 
स्थाणुं पुरुषो वेति । घटः सत्योऽसत्यो निश्रैचनीयो ऽनिर्व- 
चनीयो वेत्यादि तथेमो स्थाणू वा पुरुषौ वा । एते पदार्थाः सत्या 
असत्या अनिवेचनीया निषैचनीया वेत्यादि। यस्तु द्रयोरन्यत- 
रस्य चोरत्वे सिद्धेऽयं चोरोऽयं घा चोर इति संदेहः स त्वयं 
चोरो न वेव्येवं रूपसंशयद्रयसमाहारः । यद्रा यश्चोरः सो ऽयमयं 

वैत्येक एव । अथवा चोरत्वमेतन्निष्टमेतन्निषठं वेति । यच्यप्युभय- 

साक्षात् कारद्पस्थापकत्वन तस्याः साधारणधर्मापस्थापकत्वकल्प- 
नायां गौरवात् प्रमाणाभावाच्च । तजर विप्रतिपत्तिरेव संशयहेतुः । 

गन्धवत्वं तु न साक्षात् कोरिद्वयोपस्थापकम् । अपि तु नित्यानित्य 
व्याइृत्तत्वरूपकोर् युपस्थापकसपादकतया प्रयोजकमेव न हेतुः । 
यथा च नित्यव्याचत्तत्वानित्यव्याबृत्तत्वरूपयोधमेयोरेव कोरिद्धयोप- 
स्थापकत्वेन विप्रतिपत्तावन्तभौवः सम्भवति । विध्रतिपत्तस्तु न 
साधारणध्मौन्तभौव इत्यभिप्रेत्य परिहरति । तथापीति । शिरोऽ- 
धिकरणमेदात्। कोटीनां धर्मिणां च मेदादित्यथेः । ननु दयोरन्य- 
तरस्य चोरत्व प्रमाणान्तरप्रतिपन्नऽ्यमय वा चोर इति संशयो 
दृयते ख॒ चानेकधार्मेकः चोरत्वरूपैककोटिकश्चेति पृवौक्तसंशये- 
भ्यो विलक्षण इति तत्र नानाकोटिकज्ञानत्वरूपपूर्वौक्तलक्षणाभावाद्- 
व्यािरित्या शङ्ख स सदेहश्चोरत्व तद भावरूपकारिद्धयावगाही तत्त- 
स्पुरुषधर्मिकसंशयद्धयसमाहार एवेति नाव्या्तिरिव्याह । यस्त्विति । 
पकत्वनेव संशयो ऽनुभूयत इति मन्यमानं प्रत्याह । यद्वेति । चो- 
रधर्मिको देवदत्तत्वयन्ञदत्तत्वकोटिक एक एव संशाय इत्य्थः। 
ननु देवदत्तयज्ञद त्तव्यतिरिक्तस्याचोरत्वेन निर्णीतत्वान्न धर्मित्वं 
देवदत्तयज्ञदत्तयोस्तु चोरत्वं न निर्णीतमित्युमभयथापि चोरत्वस्य 
धर्भितावच्छदकत्वं न सम्भवतीत्यस्वरस।दाह । अथवेति । चो- 
रत्वधार्भिकदेवदत्तानष्ठत्वयन्नदत्तनिषए्त्वरूपकोरिद्धयावगाहि संाय 
हत्यर्थः । नन्वेवमपि देवदत्तयन्ञद त्तव्यतिरिक्तपुरूषनिष्ठं चोरत्वं 
न धर्थिं तेषां चोरत्वव्यतिरेकनिणयात् । अत एवोक्तं द्योरन्यतरस्य 

शि 



६६ न्यायपरिशुद्धौ । 

व्यतिरिक्तपुरुषचोरत्वाभावे तयोरन्यतरस्याचोरत्वे वा तात्पयाः 
निणयगमेत्वम् । तथाप्युभयोरन्यतर विजशेषनिणेयाभावात् तस्मि- 
नूनं संशय एव्र । नच कस्यापि ज्ञानस्य सेशयनिणेयात्मता- 
विरोधः। सवसिन्नपि संशये धम्ब॑शचादौ निणयस्य दुस्त्यजलात् । 
पुन द्वििधोऽयमन्यतरकोटिपरिङषषयोग्यत्वतदयोग्यत्वमेदात् । 

पूर्वो यथा स्थाण्वात्पके वस्तुनि स्थाणुः पुरूषो वेति । उत्तरस्तु 
पलालक्टे द्विरदो गिरिशिखरं वेति । तत्र निरूपकाणां प्रायश्च 

चोरत्वे सिद्ध इति । अन्यथा इयेरिव संश्यविषयत्वं कथं स्यात् 
नापि तदुभयनिष्ठं तस्यानिर्णी तत्वेन घर्मित्वायागात् यदि तदुभया- 
न्यतरनिष्ठत्वाकारण निर्णीतं तत्तर्हि तस्य तदुभयान्यतरनिष्ठत्वन 
निर्णी तत्वादेव सखंदायोऽचुपपन्न इति शङ्कते । यद्यपीति । अन्यतर- 
निष्ठत्वाकारेण निर्णये ऽपि अन्नैव चोरत्वमिति पुरुषविङाषे निणेया- 
भावाच्चोरत्वस्य निर्णीताकारेण धर्मत्वमनिर्णीतविश्ेषाकारेण 
संश्यश्चोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य परिहरति । तथापीति । नचक- 
स्य संरायस्यान्यतरनिष्ठत्वांे निणयात्मकत्वं विशिष्य तत्त 
त्पुरुषन्रत्तित्वां ज्ञे सश्ायात्मकत्वमङ्गकत्वेव्यमिति । तथा च सं 
श्ायत्वनिश्चयत्वयोरेकज समावेशः स्यादित्याराङ्खय एकत्र समावे- 
श इष्ट पव । अशमदेन परमविरोध इति परिहरति । न चे- 
ति । पककोरिकानेककोटिकसरायवादेमतेऽपि कोस्यये सं 
श्यात्मकत्व धम्य निणेयात्मकत्वमङ्गीकतेग्यमिति संशयत्व- 
निश्चयत्वयोरेकन्र समावेशो दुस्त्यज इत्याद । सवेस्मिन्नपी- 
ति । स्थाणुबो पुरुषो वेत्यत्रान्यतरकोरटिव्याप्यग्राहकप्रमाणेना- 
न्यतरकोरिः भ्रमितुं शक्या । पठालकरूटघ्िंकगजत्वगिरिशङ्ग- 
त्वकोटिकसंशये तुन कापि कोटः प्रमितुं शक्येति तयोरन्यत- 
रकोरिपरिदषयोग्यत्वतदयोग्यत्वकृतो भेद इत्यभिप्रेत्य विभागं 
दश्चयति । पुनद्वििध इत्यादिना । मेदेन विभागस्य प्रयोजन दश्चैय- 
ति । तत्रेति । निरूपकाणां पूवः अनिरूपकाणामपरः पृवेत्र पा- 
क्िकाऽथखाभः उत्तर त्वथखाभ एव नास्तीति विवेकभ्रद् रना 
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पूते एत्र भवति तेनेव च प्रत्तस्य पाक्षिकोऽथलाभः। यद्रानि 

रीहस्येव कदाचिद्द्रितीयेन संक्षयेन विपयंयेण च प्रटर्तस्य देवात्त- 
क [के 

दातनाथेस्तननिपातिनाभिमतलाभ इति । पुनरमौ संशयविपर्ययौ 
सामान्यधरमिणो विशेषाणां चातुभूयमानलस्मयंमाणलादिमे- 

दाद्रहूिधावृहनीयाविति किंसंज्ञकोऽयं क्ष इत्येवपादिरूपोऽन- 
ध्यत्रसायो नामान्यो ज्ञानविशेष इति केचित् । तदसारं तस्य 

क, क ज, 

सज्नादावशवसदहसमनन्तर भावताद्र्यषवुयुत्सतिकल्ात् । अ- 

य पूवाक्तविभाग इति भावः । नु पलालक्रूटे गजत्वगिरिश्चङ् 
त्वसंशयेन प्रवत्तस्य कदाचिद् गजखाभोऽपि दयत इति कथम 
थलाभ एव नास्तीत्याशङ्खयाह । यद्वेति । गजार्थमपट्त्तस्येव 
तस्य गजसंशायेन प्रच्त्तस्यापि गजलाभो दैवकृतः न संहायमुल 
कप्रतत्तिकृत इत्यथः । विपयंयेण चति । दष्टान्ताथे यथा शुक्तो रज- 
तज्ञानेन प्रत्तस्य दैवात्तदातनाथेलाभो न विपययमुखकप्रञत्तिरृ- 
तः तथेहापीति तत्र च कथं चित्छंशायविपर्यययोरप्युपयोगो 
वक्तुं शाक्यत हरस्यभिप्रायेण यद्वेति पक्चन्तरारम्भ इति विभावनी- 
यम् । स्मयैमाणत्वादीत्यादेपदेन प्रत्यक्चत्वायुमेयत्वादिभेदो गद्यते । 
ख देवदत्तो विद्धान्न वा तद्गतत्वनाचुमितो बवह्विररुणों मखो 
वा स बद्धिरनुष्ण उष्णो वा इत्यादिसशायविपप्ययभेदाः स्वय- 
मेवोदितं शक्या इत्याह । ऊहनीयाविति । एककोरिकसंशयवा- 
दिनां कपटस्ौगतानां मतमनुदय दूषयति । किं सज्ञकोऽयमिति । 
एकस्मिन्नविज्ञातसंज्ञाविरोषे बक्षेऽ्यमास्रो वां पनसो वाद्वत्थो वे- 
ति सज्ञाविशेषे सदेहानन्तरं कास्य संज्ञेति बोद्धुमिच्छा जायते । 
तस्या अयमाकारः किं संज्ञकोभ्यं वक्ष इति । नतु सहायाकारः 
येनेककोरिकः संशयः स्यादिति परिहरति । तदसारभित्यादिना । 
संशायत्वाभ्युपगमेऽपि बहुकोरिकत्वमेव तस्येत्याह । अथवेति । 
पनसादिसंज्ञाविशेषाणामेवात्र कोरित्वं तजरायुपूर्वी विशेषाः कोटेता- 
वच्छेदका धमः पर न प्रतीयन्त इत्यथैः । ननूहस्येककोरिकत्वद शै- 
नात् कथमककोरिक संशायनिरास इव्याश्ङ्खयाहशष्देन प्रायः पुरुषे- 



[> . 
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थवाव्रच्छेदकादशेनादनवच्छिन्नकोटिविगेषः संशय एव । उद- 
स्तु प्रायः पृरूषेणानेन भवितन्यमियादिरूप एककोटिसहचरित- 
भूयोधमेदयनादनुद्रृतान्यकोटिकः स एव । प्रायः पुरषेण 
भवितव्यमिति पुरुष एव्रेत्यभिप्रायश्ेति यथोचितं प्रप्यक्षानु- 
मानादिष्वनुमवेज्चः । तकरूपमूहं त्वतुमाने वक्ष्यामः । त्रिविधं 
परमाणं प्रत्यक्षानुमानरब्दभेदात् । भगवता मनुनाप्युक्तम्- 

प्रत्यक्षमनुमानं च शाखं च विविधागमम् । 
त्रयं सुविदितं कार्य धमसिद्धिमभीप्सता । इति- 

णानेन भवितव्यमित्याकारकं ज्ञानंविवक्षितपतुत तकंरूपम् । आऽ 
पि तस्यानध्यवसायरूपो ऽध्यवसायरूपो वा नाद्य इत्याह । ऊह- 
स्त्विति । यत्कोरिसहचरितानेकधर्मोपरम्भः तत्कोराबुत्करत्व- 
मिति तान्तिकाभ्युपगत उत्कटानुत्करकोरिद्धयावेषय एव नत्वे. 
ककोरेक इत्यथः । स एवेति । संशाय एवेत्यर्थः ¦ न द्वितीय इत्याह । 
प्रायः पुरुषेणेति । प्रायः राब्दस्याव धारणार्थकत्वमङ्गोकृत्याध्यवसा- 
यात्मक एव स ऊह इत्यद्गीक्रियत इत्यथः । यथोचितमिति । तस्य 
निश्चयस्य चश्चुरादीन्द्रियजन्यत्वे प्रत्यक्षान्तमावः व्यासिन्ञानजन्य- 
त्वेऽनुमानेऽन्तमौवः सस्कारजन्यत्वे स्म्रतावन्तभवि इत्यर्थः । न 
द्वितीय इत्याह । तकंरूपमिति । “अविज्ञाततच्वेऽथै कारणोप- 
-पात्तितस्तच्चन्ञानाथमुहस्तकं"” इति गोतमसूत्रे तकंस्योहशब्देन 
व्यवदारात्तकंस्योदसब्द वाच्यत्वम् । तकंस्य नैक्कोटकसखंशाया- 
त्मकत्वामित्यनुमानपरिच्छेदे वक्ष्याम इत्यथैः । प्रमाणानां बि- 
भागे वादिमेदेन वेविध्यदरानात् स्वाभेमतं विभागं सप्रमाणं 
दरयति । च्रिविधमित्यादिना । विविधागममिति । श्रुतिस्म- 
तीतिहासपुराणादिवहविधागमात्मकं शाखं चेत्यथेः । पराश- 
रशोनकोक्तयोरोकानुपूर्बीकत्वाद् दयोः सकृद पादानम् । दष्टम् । भ्र- 
च्यक्षं तदचौवतारसश्चात्कारभावे ततो दष्टानुमानम् रामकृष्णा्य- 
चौ च तारलिङ्गजन्यं रामङृष्णादि विभवावतारज्ञानम् । एतत्काख्वरतिं- 
नामागमज्ञं ज्ञानं परवाखुदेवादेवित्रहगोचरम् । प्व जिविधमपि 
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आह च भगवान् शौनकः । 
दृष्टानुमानागमज ध्यानस्याछम्बनं तिधा इति । 
भाष्यकारेण च प्ररयक्षादित्रयं स्वशब्देनोपादाय प्रमाण- 

सेख्याविवादेऽपि सवाभ्युपगतपमाणानामयमेव विषय इति न 
केनापि भरमाणन निविश्चेषवस्तुसिद्धिरिति अन्येषामनादरः 
कृतः । सर्वाभ्युपगतपमाणानामिति च पराभ्युपगममात्रं योतयति । 

तत्र परतिवादिनः षट्परमाणाभ्युपगपात् । प्रत्यक्षानुमानागमाना- 
मव च मिथो भेदो वेदाथंसङ्हे विश्चदभ्रुपपादितः । यत्त पत्तः 
स्मृतिज्ञानमपाहनमित्यत्र भाष्यम् । 'श्नानपिद्धियलिङ्गागमयो- 
गजो वस्तुनिश्चय'” इति तत्रापि योगजस्य प्रव्यक्षस्य प्राधा- 
न्यात् पृथग्ब्यपदेशः । अन्तभावं च वक्ष्यामः । उक्तं च 
#विष्णुचित्तेः भरमेयसङ्कहे । भ्रमाणसंख्याविवादेऽधीत्यत्र भ- 

भरमाणत्व भाष्योक्तमिति । भाष्येषु च केषुचित् कोशेषु 
यथाथख्याति समथेनदकशायामथवा किमनेन बहुनोपपाद्न- 
प्रकारेण प्रत्यक्षानुमानागमाख्य प्रमाणजातमागपगम्यं च नि- 
रस्तनिखिरदोषगन्धमनवधिकातिशयासंख्येयकदयाणगुणगणं 
सर्वज्ञं सत्यसंकटपं परं ब्रह्माभ्युपगच्छतां किं न सेत्स्यति 
कि नोपपद्यते इत्यादिपाठो दशयते । यद्यपि स्मृतिरपि यथार्था 

ज्ञानं ध्यानस्य कारणमित्यथं | आखम्बनगो चरत्वादाखम्बनत्वो 

क्तिः । ऋषिसंवादमुक्त्वा भष्यकारा्याचा्य॑सलम्मतिमाह । 
भाष्यकारेण चेव्यादिना । नयु सवाभ्युपगतशराब्देन कि 
पूवेषामभ्युपगमो विवक्षितः नेत्याह । सर्वाभ्युपगतप्रामाणा- 
नामिति चति । प्रतिवादिनः । प्रच्छन्नवोद्धस्य। नन गीताभाष्ये 
प्रमाणचातुर्विध्यमुपपादेतामेति कथं ेविध्यं मष्यकाराभेम- 
तमित्यतत आह । यच्विति । तदाषेरोषादिति । प्रत्यक्षादेष्वन्त- 
भावस्य विवक्षितत्वादित्यथः । पेतिद्यमागमः । प्रत्यक्षा्यवि- 
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भरमाणापिति वक्ष्यते । तथापि प्रत्यक्षादिमूखतया तदविशेषत् 
पृथगुक्तः । उक्तं च त्छरनाकर परत्यक्षादेमूकानां स्मृतीनां 
स्वस्वमूखेऽन्तमांवविवक्षया प्रमाणत्रित्वाविरोधः । चतुष्ट च 
वेदिकानुवादो दृर्गित इति । स चायमनुवादः पूर्वोपात्तः 

सृतिः परत्यक्षमेतिद्यपनुमानं चतुष्टयम् । इति । 
परत्यक्षाद्विशेपेण वेदातुवादाचेति । प्रज्ञापरित्रणेतु । ` 

स्मरतिभामाण्यानभ्युषगमेऽपि ज्ञानस्य तावत्करणमभेदाचातुर्विं- 
ध्यमेवोक्तम् । 

तत्रेद्धियार्थसंवन्धो लिङ्गब्दग्रहौ तथा । 
सेस्कारोन्पेष इत्यते सं विदां जन्महेतवः इति । 
यत्त॒ तत्रैव । 
स्वयं सिद्धिस्तथा दिव्य प्रस्यक्षमनुमागमः। 
पञ्च सन्ति प्रमाणानि जेपिनिव्यासयो्दि ॥ 
इत्यादिना स्वयं सिदिदिव्ययोः पृथङ्गनरूपणं छतं तत्- 

त्यक्षावान्तरवेरूप्यवोधनाभिपायम् । यथोक्तं श्रीविष्णुचित्तेः । 
भगवलप्रसाद्ब्धयोगिप्रत्यक्षं दिन्यमिति । तत्र साक्षात्कार 
भमा प्रत्यक्षम् । साक्षाचं च जातिरूपः उपाधिरूपो वा 
कथिज्ज्ञानस्वभावावेशेषः स्वात्मपाक्षिकः । ज्ञानकरणजज्ञान- 

छ कः कष 

शषेणेति । प्रत्यश्चादिवत्स्म्रतेरपि पृथङनिर्देशादित्य्थैः । स्प 

तिप्रामाण्यानभ्युपगमेऽपीति । स्छतेयाथाथ्यानभ्युपगमेऽपोत्यथः । 

पथमोदिष्स्य प्रत्यक्षस्य लक्षणमाह । तत्रेति । भव्यक्च्रमे- 

ऽतिव्याप्तिवारणाय प्रमापदम् । अनुमानादिषु तद्वारणाय सा- 

श्चात्पदम् । जातिरूप इति । ज्ञानस्य द्रव्यत्वेन संस्थानावेशोष- 

रूपाया जातेरविरोधादिति भावः । स्वभावविशेषः । धमविशे- 
षः। तादशधर्म प्रमाणमाह । स्वात्मसाश्षिक इति । अहमिदं 
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स्मृतिरदहिता मतिरपरो क्षमिति निष्कर्षं नाव्याप्त्यादिभसञ्जनम् । 
प्रमयसंग्रहे सेवयुक्तम् । साक्षादनुभवः प्रत्यक्षम् । साक्षा 
श्वं जातिरिव्यादि । तच्वरनाकरेऽप्येवगुक्तम् । 

अपरोक्ष प्रपाध्यक्षमापरो्ष्यं च सेविदः। 
व्यवहा्यायैसेवन्धिज्ञानजतविवजेनम् इति । 
पारक्य चेवगुक्तम् । पारोक्ष्यं व्यवहायौनन्तगेतं वस्तु- 

साक्षात्करोमीति स्वस्वायुभव एव तत्र प्रमाणमित्यथः । उपा- 
धिपक्चे निवेचनप्रमाणं दरयति । ज्ञानेति । ज्ञानकरणकज्ञानान्धत्व 
सति स्म्रतिभिन्नत्वं प्रत्यश्चत्वम् । अचुमितिह्ाब्दयोरतिव्याभि- 
वारणाय सत्यन्तम् । तयोघ्यौप्तिपद पद् थज्ञानजन्यत्वान्नातिन्या- 
षिः । व्याप्त्यादिज्ञानस्येव करणत्वमिति पश्च ज्ञानकरणकभि- 
न्नत्वं तदथ इति बोध्यम् । स्म्रत्यामतिव्या्तिवारणाय स््रति- 
भिन्नत्वम् । संस्काराजन्यत्वविवक्षायां तु प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्चे- 
ऽव्याधिः स्यात् । इन्द्रियजन्यज्ञानत्वं प्रत्यश्चत्वमिति विव- 
क्लायामीद्वरपरत्यक्षे योगिभत्यक्षस्य इन्द्रियाजन्यत्वपक्चे तत्र चा- 
व्याधिः स्यादिति तदिदममाह । इति निस्कषं नाव्याप्त्यादिप्र- 

सञ्जनर्मिति । उक्तप्रकारेण निवचने नाग्यासेरतिव्याप्तेवौ परसक्तेरि- 
व्यथे: । ज्ञानाजन्यत्वं च स्वतन्जज्ञानजन्यभिन्नत्वं विवश्चितं तेन 
चश्चुरादिपरतन्बसोरभनज्ञानजन्ये खुरमिश्चन्दनखण्ड इति प्रत्यक्ष 
नाव्याप्तिरिति बोध्यम् । साक्च्वस्य जातित्वे पूवैत्रन्थसम्म- 
तिमाह । प्रमेयसग्रहे त्विति । उपाधत्वे तामाह । तच्वरत्ना- 
करेऽपीति । अपरोक्षति । अपरोक्षभ्रमाणत्वं प्रत्यक्षप्रमाणस्वम् । 

ज्ञानस्यापरोक्चत्वं नाम भ्रबत्तिविषयार्थसम्बान्धज्ञानजन्यभिन्नत्वम् । 
मडृत्तिविषयार् बन्ह्यादि स्तत्सम्बन्थी धरमादिः राब्दश्च तज्ज्ञान- 
जन्यज्ञानमनुमितिः शाब्दी च तद्धिन्नत्वमित्यर्थः । तत्तसप्रमाण- 
मुखायाः स्मरुतेस्तत्तत्प्रमाणान्तभावविक्षया तद्धचावतंकविदाषणं 
न दत्तमिति बोध्यम् । प्रसङ्धात्तचत्यपारोक्ष्यपतिपादकमानमेदमा- 
ह॒ । पारोक्ष्यमिति । व्यवहारः वषन्द्याय्थिप्रन्त्तिस्तद्धिषयो 
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बेदनपेक्षं तदनन्तगे तलिङ्गाचनपेक्षं पारोक्ष्यमनुमानादातिति । 
वरद् विष्णुमिश्रेः मानयाथात्म्यनिणेये त्वेवश्ुक्तम् । अपरोक्ष 
पमा प्रत्यक्षं प्रमाया आपरोक्ष्यं नाम विशदावमासत्वमिति बषः 
किमिदं वेशं नाम अस्राधारणाकारेण वस्त्ववभासकत्वपमित्या- 
दि । साक्ष।चं द्विधा । नित्यं चानित्यं च ईसवरनित्य्ञानादि- 
निष्ठं नित्यम् । अस्मदादिज्ञाननिष्ठं नित्यम् । अस्मदादिषत्यक्ष 
द्विधा । योगिप्रस्यक्षपयोगिपस्यक्षं चति । तत्र योगिपस्यक्षं पर 
छ एादष्टविशेषजं तयुक्तावस्थायां मनोमात्रजन्यं वियुक्तावस्था- 
यां तु बाद्येन्दियजन्यमपि । तच बुयुत्सादिभतिनियतविषयमाग- 

व्यवहायैः तदनन्तगैतमिष्टतावच्छेदकेष्भिन्नं लिङ्गं श- 
ब्दश्च तज्ज्ञानजन्यत्वं पारोक्ष्यमिव्य्थः । पतदेव लक्ष्या- 
ङूढ दशयति । तदनन्तर्मतेति । व्यवहार्य्यानन्तर्मतेत्यर्थः । 
भवत्तिविषयतावच्छेद्कसोरभादिज्ञानजन्ये सुरभिश्चन्दनखण्ड 
इव्यादिग्रव्यक्षेऽतिव्यास्तिवारणाय व्यवहाय्यानन्तगैतेत्युक्तम् । अ- 
चमानादावित्यादिपदेन श्ाब्दज्ञानपरिग्रहः । प्रत्यक्चम्रुखायाः 
स्मृतेः प्रत्यक्ान्तभोवविवक्षया तद सङः इत्यत्रापि बोध्यम् । असा- 
धारणाकारेणति । व्यापक तावच्छेदकशाक्यतावच्छेदकञ्यतिरिक्त- 
तदसाधारणसंस्थानपरिमाणरूपादिषविरशिश््वस्तुगोचरत्वमित्यथैः । 
अनुमिति शाब्द योव्यांपककतावच्छेदक राकषयतावच्छेदकञ्यतिरिक्त- 
विषयत्व नास्तीति नतिव्यािरिति भावः । धमेभूतज्ञानस्य नित्य- 
त्वात्तत्र नित्या नित्यविभागो न वक्तुं शक्यत इति तद्धमोणामेव नि- 
नित्यत्वानित्यत्वमभिप्रेत्य नित्यानित्यविभागमाह । साक्चां 
द्विधेति । आङृतिव्यतिरिक्ताया जातेरस्माभिरनभ्युपगमात् । सा 
क्षाच्वरूपाया जातेरनिव्यत्वं सम्भवतीति भावः । मनोमाच्रजन्य- 
मिति । योगद रायां बहिचिन्द्र यव्यापाराभावादिति भावः। वियु- 
कावस्थायामिति । योगामावकारे प्ररृष्टादष्टविशेषसह कृ तचश्चुरा- 
दिजन्यं चेत्यथैः । बुभुत्सादिप्रतिनियतविषयमिति । यत्र ज. 
क्षासा विवित्सा निराचिकीषी वा तन्माज्रगोचरमित्यथः । यो- 
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मैकसिद्धं च । भावनाबलजमात्नं जगत्कतैरि प्रत्यक्षं प्रतिकषिप्ं 
शासरंयोन्यधिकरणे । अन्यत्र भाष्यकरेरेव साक्षा्योगिप्रत्य- 
क्षस्य कण्ठोक्तः । तस्य सम्भवतोऽप्याग मिकेशवरज्ञानमूरस्या- 
गमानुवादल्वापादनाशक्वा तत्रीदासीन्यात् । षमोदयः क- 
स्य॒चिदिन्दियग्राह्माः प्रमेयत्वात् घटवत् । मीमांसकानाप- 

गजन्यप्रत्यक्चस्य सखद्धाव उक्तप्रकारभेदे च कि प्रमाणमित्यत अ 
ह । आगमेकसिद्धं चति । 

` दिभ्यं ददामिते चश्चुः पद्य मे योगमेदवरम्। 
ततस्च धर्मवीर्यण यथावत्सप्रपदयति । 
इत्यादिकमन्र भाग्यम् । नयु तर्हिं जगत्कतैरीदवरस्य ध- 

स्यश्चविषयत्वं कथं दाख्रयोन्याधेकरणे प्रतिक्षिष्ष तस्य योगजप्र- 
त्यक्चगोाचरत्वसम्भवादितव्यत आह । भमावनावलजमिति । तत्र 
हि परिभावितकामिनीसाश्चात्कारसदशराः भावनावलमाजजः सा- 
छ्चात्कार इंदवर प्रतिक्षिप्तः । नतु प्ररृष्टदणष्रसहकृतेन्द्ियजः साक्चा- 
त्कार इत्यथः । अन्यत्र । “ज्ञानमिन्द्रियलिङ्ागमयोगजो वस्तुनिश्चयः 

इति भीतामाष्य इत्यथः । नन्वेवं योगजप्रत्यक्षसिद्धदवरबोधकत्वा- 
देवागमस्यानुवादकत्वं स्यादित्यत आह । तस्य सम्भवतोऽपीति । 
आगमादीदवरमधिगम्य त प्रपद्य तत्प्रसादन ठड्धाद्व्येन्दरियाणां 
योगिनां ज्ञानमागमं स्वासद्धानुवःदाकतं नटरे। आगमादीदवरसिख्य- 
भावे स्वस्थैवाजुदयात्। प्रत्युत स्वस्येवागमाधिगतार्थमन्तृत्वादिस्य- 
थेः। अनुमानेन योगजखाक्षात्कारसिद्धिरिति वदतां नेयायिकानाम- 
नुमानान्यनूद् दूषयति । धमोदय इति । अनेनाथौदयोगजपत्यक्षसि- . 
द्विरिति तेषां हदयम् । धमद्य इत्यादिपदेन अधर्मभावना- 
दीनां ्रहणम् । मीमांसकानामप्रत्यक्षत्वादिति । मीमांसकानां 
ग्रत्यक्चभ्यतिरिक्तप्रमाणगम्यत्वादित्यथः । अन्यथा विशेषनि. 

९ ब्रह्मसूत्र श्रीरामानुजमाष्ये प्रथमपद् तृतीयाधिकरणे नापियोगजन्यं भावना प्रकर्ष 

जन्मनस्तस्य विद्रादावभासव्वेऽपि पूर्वानुमवविषयस्ृतिमाचत्वात्न प्रामाण्यमिति कुतः परत्यकष- 
तेति वाक्येनेति भावः । २ गतायमिकादशाव्याये= ३ रामायणे द्विर्त।यसर्गे। 

४ गीतापञ्चदशाध्याये मत्तःस्प्रतिज्ञनमपेहनं चेत्यत्र श्रीरामानुजमाष्ये इव्यर्थः । . ` 

(4 © 
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प्रत्यक्षत्व द्रा अस्मत्पुखादिवादित्यायतुमानानां विपक्षे बाधक- 
विरहादिभिरामासत्वात् । आगमवाधप्रसङ्गस्येव पुरस्कारे ला- 
गमेनैव चरिताथैतात् । अन्यथा धमीदयः कस्याविचशचुगरा- 
ह्या इति वदतो बोद्धस्य किं भरतिवक्ष्यसि । यश्ानुव्यवसाये 
सविषयन्यवसायपत्यक्षतामिच्छति । तस्यास्मदादिष्वपि ध्म- 
दिव्यवसायानुव्यवसाये धममादिपत्यक्षत्वसिद्धौ कथं तदति- 
रिक्तयोगिपस्यक्षानुमानसिद्धिः । तव्यवच्छेदेन प्रयोगेऽपि सौ- 

(€ 

गतोक्तचा्चुषत्वादिसाधनप्रसङ्गः स्यादिति 1 स चाृ्टविक्षेषो 

षेधस्य गषाभ्यनुज्ञापरत्वात् मीमांस कव्यतिरिक्तपुरुषप्रत्य श्चत्वा- 
दिति हेत्वर्थः स्यात् । तथाच साध्याेदोषः स्यात्। मीमांसकैः 
प्रत्यक्चभ्रमाणगम्यत्वनानभ्युपगतत्वादिव्यथौङ्गीकारे दष्टान्तासिद्धि- 
रस्मत्सुखाद्नामपि तैः प्रव्यक्चगस्यत्वाज्ञीकारादिति द्रष्टव्यम् । 
इत्यादी तिं । प्रत्यक्षत्वं घमौदिगोचरद्त्ति मानविभाजकोपाधित्वात् 
परत्यक्चत्वाचुमानत्वान्यतरत्वादितव्यादिकमादिपदग्राह्यम् । बाधकवि- 

रहादिभिरित्यादिपदेन परत्यश्चत्वम् धमादि गोचरचरत्ति न मवति 
ज्ञानकरणकक्ञानस्प्त्यचत्तिधमेत्वात् । सच्वप्रत्यक्चत्वान्यतस्त्वात् 
घरत्ववत् इत्यादेप्रातिपक्चदेतवो गह्यन्ते । नु धमादेरप्रत्यक्चत्वे- 
ऽतीन्द्रियाथेग्राहियोगजप्रत्यक्षवोधकागमवाधभ्रसङ्खो विषश्च बाधक- 
स्तकैः । अत एव प्रत्यक्चाच॒मानानि बाधेतानीति नस 
त्प्रातिपश्चत्वमपीत्यत आदह । आगमेति । चरिताथेत्वादिति । आग- 

. मासिद्धस्थेव साधनात् सिद्धसाधनता स्यादित्यथ: । अन्यथे- 
ति । आगमवाधस्यापुरस्कारः इत्यर्थः । किञ्च त्वन्मते धमो 
छनुमितिगोचराचुव्यवसायप्रत्यश्चे धममेस्यापि विषयत्वा सि- 
दसाधनं स्यादेति न योभिप्रत्यक्षसिद्धिरित्यत आह । यश्चेति । 
नयु धमीदयः स्वातन्ञ्वेणेन्द्रियग्राह्या इति वा खौकिकभ्रत्यक्चवि- 
घया इति वा साध्यत इति यदि कश्चिद्बरूयात्तं भ्रति सौगतो- 
कचाश्चुषत्वाजुमानप्रतिवन्दिः स्मायेते । तद्न्यवच्छेदेनेति । म- 
न्जद्रष्टृत्वो पयुक्तखषीणामतीन्द्रियाथेज्ञानमाषे तदपि योगजप्रत्य- 
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योगाभ्यासतपश्चयादिभिजीयते । तस्पादाषामिमतपपि प्रहृष्ट 
टष्टनत्वाविशेषात् तत्रेवान्तभूतमिति । यथोक्तं रज्ञापरित्राणे । 

अत्रेन्दियानयेक्षं यजृन्ञानमथौवभासकम् । 
दिव्यं भ्रमाणमित्यततमाणज्ञाः परचक्षते ॥ 
परमेशवरविज्ञानं भुक्तानां च धियस्तथा । 
संजयाञ्नवार्मीकिमभृत्याषधियोऽपि तत् इति । 

इन्दरियानपेक्षमिति । अदिव्येन्दियानपेक्षमित्य्थः । अत एव 
हि गीयते । दिव्यं ददामि ते चक्षुरित्यादि । यद्रा परमेदवरा- 
दिविज्ञानसहपाठादिभिस्तयैव तन्तम । अनन्तरं चैवघुक्तम् । 

स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य स्वतः सवावमासिनः । 
अविद्याप्रतिबन्धस्यापरतिबन्धोऽक्षयोगतः ॥ 
अविद्याहानितो अुक्तपुरूषाणां हि संविदाम् । 

स्वाभावकस्वरूपेण निखिकार्थावभासिता ॥ 

क्षान्तभूतमेवादृष्टविशेषसदकृतेन्द्रियजत्वस्य विभाजकोपाधेरनु- 
गतत्वादिव्याह । तस्मादिति । आषक्ञानस्फं योंगजप्रत्थ- 
श्वान्तभोवे प्राचीनय्रन्थसमतिमाह । यथोक्तमिति । ननु सञ्ज 
याज्ञुनादिज्ञानानां व्यासङृष्णप्रसाद रुब्धदिव्योन्द्रयजन्यत्वस्य 
भारतादावेवोक्तत्वात् तेषां कथमिन्द्रियानपेक्षत्वमित्यत आह् । 
अदिव्येति । अत पवेति । अदिव्येन्द्रियाजन्यत्वदेवेत्यर्थः ।. 
दश्वरादिज्ञानसहपाडवसखेनानिन्द्रियजन्यत्वमेव . संजयादिज्ञानस्या- 
पीति तस्य भ्रन्थकतुमेतमिति ज्ञायत इति नास्माभिरदिव्येन्द्ि- 
यानपेश्षत्वेन व्याख्येयमिव्याह । यद्वेति । अस्मिन्नर्थे उन्तरच्न्थं 
सम्बादयति । अनन्तरं चेवमुक्तमिति । तर्हिं व्यासरृष्णप्रसाद- 
रब्धदिग्ये्दरियस्याञुपयोगः स्यादिति शङ्कां निराकरोति । स्वा- 
भाविकस्येति । अवेद्याप्रतिबन्धानेचृत्तियिन्द्रयफटमित्य्थः। 
रत पव सुक्तपुरुषाणां ज्ञाने नेन्द्रियापेश्चत्याह । अविद्याहानित 
इति ॥ तथा चाज्ञानस्य बिषयग्राहित्वे इन्द्रियानपेक्षत्वे ऽफि 
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प्रतिबन्धक भावस्य प्रत्युत्तम्भक्रभात्रिना । 

परेणानुग्रदीता धी ऋषीणां सवेभािका इति । 
मानसप्रव्यक्षपप्यस्पदादीनां नास्त्येवेति बृद्धसम्भदायः । 

आमस्वर्पस्य तद्धमेभूतज्ञानस्य च स्वयं प्रकाशत्वात् । 
सुखदःखेच्छाद्रेषपरयननानां तत्तद्धतुतयामिमतङ्ञानविकेषानतिरेक- 
स्य बेदाथेसग्रहे समर्थितत्वात् । नित्यतादिविचिष्टास्मदा्नुभ- 
वस्य शाख्रपसिद्धत्वात् । पूरवानुभवािज्गानस्य स्मृतिरूपतवात् । 
आत्मसुखादिव्यतिरिक्तवहिर्विंषयेषु तस्य वाद्यन्धियानपेक्ष्य 

कके क ` (ध 

प्रत्ररयतुपपत्तारात । शाक्लयान्यावकरणनाष्यस्यान्काराहणाप्यु 

अविद्या प्रतिवन्धनिच्रच्यद्ञे तदपेक्चत्याद । प्रतिबन्धक भावस्येति । 
प्रत्युत्तम्मकभाव उत्तजक्चं सोऽस्यास्तीति तथोक्तः तन । प्रति- 
वन्धकभावस्य । प्रतिवन्धकत्वस्य प्रतिवन्धकपद्ाथस्यति वाप- 
रेण वैरिणा प्रत्युत्तस्भकमभाविनाचुगदीता सतीं ऋषीणां धीः स- 
वावभासिकेत्यन्वयः । अस्मदादीनामिति । अयोगिनामित्यथः । 
योगिनां तु मानसप्रत्यश्चमस्त्येवेति भावः। अत एवोक्तं तद्युक्ता 
वस्थायां मनोमत्रजन्यप्रिति । ननु मानसप्रत्यक्चाभावे अत्म 
नस्तद्धमेभूतज्ञानस्य च सिद्धिः कथमित्यत आह । आत्मस्वरूप- 
स्येति । तर्हिं खुखादिसिद्धिः कुत इत्यत आह । सुखेति । सम- 
थितत्वादिति। तथाच स्वप्रकाडात्वदिव न कारणाधीनसिच्यपे- 
श्चेति भावः । नन्वेवमपि नित्यत्वाणुत्वरोषत्वादेविशिष्ात्मस्व- 
रूपतद्धरमज्ञानसिद्यथ मानसप्रत्यक्चमङ्खीकार्यमिव्यत आह । नित्य- 
त्वादीति । तद्यतीतानुभवस्द्रत्यादिसिद्यथं तदत्याज्यमित्यत 
आह । पृवोयुभवति । नु शौख्रयोन्यधिकरणे खुखादिव्यतिरिः 
्तवहिर्विषयेषु तस्य बाद्यन्द्रियानयेक्षप्रह्त्तरसिद्धरिति भाष्ये व- 
तते । तेन सुखाद्यान्तरपदार्थषु मनसो निरपेक्चप्रवृत्तिरस्तीति ज्ञा- 
यते ततः कथं मानसप्रत्यक्चनिरास्त इत्यत आह । खुखादीति । 

९ ब्रक्मसूबश्रीरामानुजमाष्ये प्रथमपाद वृत्तीयाधिकरणे इव्यर्थः \ 
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पपत्तेरिति । ततश्वादिव्यवाघ्यन्द्ियप्रखतं ज्ञानमयोगिप्रत्यक्षं त- 
तसामान्यारृष्टालोकविकशेषादि सहकृतेद्ियजन्यं दृष्टसापग्रीविशै- 
षात् प्रतिनियतविषयं तच्छ्रोत्रादीन्धियासाधारणकारणमेदात्प- 
श्चधा । विषयेद्धियसम्बन्धश्च द्रव्येषु संयोगः । द्रव्याभितेषु 

रूपादिषु सेयुक्ताश्रयणम् । यथोक्तं तच्चरताकरे । 

अत्र बद्धा तरिदामासुः संयोगः सन्निकषेणम् । 
सेयुक्ताश्रयणं चेति यथासम्भव्रमृ्यताम् इति । 

पुनः परत्यक्षं द्विधा । स्रिकटपकं निर्धिकररपक चेति । 
सप्रत्यवमशेपत्यक्षं सविकल्पकम् । तद्रहितं प्रत्यक्षं निर्विकस्प- 
कम् । उभयविधमप्येतद्िशिष्टविषयमेव । अविशिष्टवस्तुग्राहि 

तस्येति । मनस इत्यथः । अन्वारोहेणाप्युपपत्तेरिति । नैयायिकमते 
स्थित्वा भाषितामेत्यन्यथापि सिद्धः सम्भवात्तद्धाष्यं न मान 
सप्रत्यश्चे लिङ्गमिति भावः । अदिव्यबाद्येन्द्रियेति । दिष्येन्द्रियाणां 
साक्षात्कारजनने मनसः स्सरुत्यादिजनने च विषयसम्बन्धापे- 
श्चाचिरदादिति भावः । यथासस्भवमिति । योगजसाक्चात्कारे 
ऽन्यथाख्यातौ चोक्तसखम्बन्धासखम्भवादिति भावः । सप्रत्यवमश्चै 
इति । प्रत्यवमैस्तत्तोेखस्तेन सितं प्रत्यक्षं सविकलट्पकमित्य- 
थः । “'इन्द्रियाथसन्निकष)।त्पन्न ज्ञानमव्यपदेद्यमव्यभिचारि व्यच- 
सायाटमकं प्रत्यक्षम्" इति सृजे ऽञ्यपदेरयराब्दस्य निष्प्रकारा्थ- 
कत्वं परिकस्प्य- 

आस्त ह्याटोचनं ज्ञाने प्रथमं निर्विकरस्पकम् । 
बालमरुकादिविज्ञानसदशं वस्तुमात्रजम् इति ॥ 

अविशिष्टविषयं निर्विकद्पकमित्यभ्युपगच्छन्ति तेषां नै. 
यायिकानां मतं निराकरोति । उभयाक्ेधमप्येतदिति । ताद- 
श्ानिर्विकव्पकसद्धावे प्रमाण किं प्रत्यक्चमनुमानमागमो वेति विक- 

९ न्यायस्त्रेप्रथमाध्यायचतुध सूत्रम् । 
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णो ज्ञानस्यानुपलम्भाद नुपपत्तेश्च । बालमूकतियेगादिविज्ञानम- 
पि दहि संज्ञादिविकट्परहितमपि विशिष्वस्तुविषयमेव । अ- 
न्यथा तेषां हेयोपदियविभागपूषैकं भ्त्तिविशेषानुपपत्तेः । 
तिपरतिपन्नं विशिष्टज्ञाने विशेपणज्ञानपूषकं विशिष्ज्ञानत्वात् 
सुर भिचन्दनमित्यादि विशिष्ठज्ञानवदिति चेन्न । एकसामग्रीवे- 
दयविशेषणेषु तननिरपेक्षतवात् । स्वरूपसम्बन्धपक्े स्वरूपग्रहणेनैव 
स्प्याद्ये दोषमाह । अनुपरम्भादिति । तादशनिर्विकल्पकगोचरप- ` 
व्यक्चस्यासिद्धेरित्य्थः । द्वितीये दोषमाह । अनुपपत्तेश्चति । ता- 
दशराजमानाभावादिव्य्थः । तृतीये निर्विकल्पखमाधिबोधकयोग- 
रा्रस्यापि न निर्विदाषवस्तुश्रहवोधकत्वमिति शातदुषण्यां ्रपञ्चित- 
म् । दान्ते ऽप्याविशिष्टविषयत्वं नास्तीत्याह । वालमसुकेति । स- 
ज्ञादिविकल्परषहितमपीति । बालमूकतिर्यगादिज्ञानानामन्नकण्टक- 

वहिव्याघ्रादिशब्दवैशिषएटवानव गादिव्वेऽपी्ेष्यतावच्छेदकान्त्वाहि- 
त्वकण्टकत्वादिपरकारावगादहित्वमस्तीत्य्थः । अन्यथेति । इष्दे- 
ष्यतावच्छेदकप्रकारावगाहित्वाभावे तेषामन्ना्थ प्रव्तिरहि- 
कण्टकादिभ्यो निच्रत्तिश्च न स्यादित्यथेः । प्रतिज्ञातमुपपच्यभा वमेव 
वक्तुं निर्विकस्पकसाधकमयुमानमयुवदति । विप्रतिपन्नमिति + 
निर्विकट्पकप्रत्यभिन्ञयोवाधसिद्ध साधनयोः परिहाराय विप्रतिष- 
पन्नपदम् । देतो विशिष्टपद् निर्विकव्पके व्यभिचारवारणायं । पकः 
सामग्रीवेयेति । खुरभिचन्दनं सोऽयं घट इत्यादिज्ञानेषु सौरभता- 
शे चश्चुषः स्वविज्ञातीयसस्कारजन्यायाः स्प्रतेर्विशेषणप्रत्यासात्ति- 
तयाऽपेक्चषणेऽपि चश्चुमा्रजन्ये धरज्ञाने तदपेक्ाया अभमावादित्य- 
थेः । तथा चाञुमानवाधः संस्कारसदङ्तेन्द्रियजन्यत्वं वोपाधि- 
रिति भावः । चश्चुरन्मीखनानन्तरभावेनो ऽवि्िष्टवियषत्वं व- 
दन् वादी प्रष्टव्यः । तस्याविश्चिषटषिषयत्वं किं विरोषणाविषयत्वात् 
उत विद्ाष्याविषयत्वात् आदोस्विद्धिशेषणविशेष्यसम्बन्धाविष- 
यत्वात् । तत्रापि सम्बन्धः किं स्वरूपसम्बन्ध उत समवाय इति 
विकल्प्य नाद्यः विवक्षितासिद्धेः। न द्वितीयः असम्भवादित्यभि- 
प्रेत्य न तृतीयग्रथम इत्याह । स्वरूपसम्बन्धपश्च इति । न ठृतीय- 
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सवन्धस्यापि ग्रहणात् । तावतेव तिशिष्ग्ररणसिद्धेः । समवाय- 
वादेऽपि तस्येव ग्रह्यमाणस्य विशेषणविशेष्यभ वरूपत्वात् । 

समवायविशिष्टभस्यये तयेवाभ्युपगमात् । तद्रेशिष्टयग्रहे च 
गुणवेलिष्टयप्रहस्यावभेनीयल्वात् । नच समवायस्य सविकल्प- 
कैकविषयतेति वाच्यम् । निर्विंकरपके धमवद्ध्मिवच तत्संव- 
न्थस्याप्यन्द्रियकत्वाशिेषेण ग्रहणसम्भवात् । योग्यस्य सनि. 

कृषगह्यमाणसंवन्धिनः संबन्धस्याग्रहणाचुपपत्ते; । अन्यथा निस्य 

तद्ग्रहापातात् । भथमाक्षसननिपातजा बुद्धिः विशिष्टविषया 

द्वितीय इत्याह । समवायवादेऽपीति । समवायस्य चश्चुः सचिक्- 

त्वेन योग्यत्वेन च ग्रहस्म्भवात्तस्य च विदषणविरेष्य- 
भावरूपसम्बन्धसम्बन्धरूपत्वेन ज्ञानस्य विशिष्टविषय त्व- 
सम्भवादित्यर्थः । ननु समवायस्य विन्लेषणविशेष्यभवसम्ब- 
धत्वं नाभ्युपगस्यत इत्यत आद् । समवायविरि्ेति । परस्म- 
वायवन्तस्तन्तव इह तन्तुषु परसमवाय इति सपमवायविशिष्भ- 
त्यक्षे सूमवायस्य विरोषणत्वविशेष्यत्वयोयुष्माभिरभ्युपगमादि- 
व्यथः । नु धमिणि नौलादिशुणविरिषटत्वं न गृद्यतेऽ तस्त 
स्याविशिष्टविषयत्वमिस्यत आह । तद्वैशिष्ट्वश्रह इति । धर्मिणि 
गुणसमवायस्य वेरिषरयग्रहे गुणवेशिषटटयग्रहस्यावज्ञनोयत्वादि- 
व्यर्थैः । ननु निर्विकल्पकस्य समवायविषयत्वमेव नारित येन वे- 
रिष््यग्रहः स्यादिति राते । न चेति । सम्बन्धि्रहाभावान्न स- 
सम्बन्धग्रह इति चोद्यं व्यावतेयति । गरह्यमाणस्तम्बर्धिन इति । 
अन्यथेति। समवायस्य निर्विकट्पकाविषयत्वे सविकल्पकेऽपि तस्य 
विषयत्वं न स्यादित्यथेः। ननु तथापि प्राभाकरैः समवायस्यातीन्द्रि- 
यत्वमभ्युपगम्यत इति चत्तदिं तस्थैवासिद्धेरिति तत्पयेम् । निर्वि 
कट्पकसाधकदेतोः सत्प्रतिपक्षतामप्याह । प्रथमाघ्चेति । इत्यादी. 
त्यादिशब्देन विरि्ज्ञानत्वादिति पृवोक्त एव हेतो व्यथविश्े- 
षणत्वं गृह्यते । नि्चिकट्पकस्य सिच्यसिद्धिभ्यां व्याह तत्वेन व्याव. 
त्यीभावाव् । ज्ञानत्वार्दत्येव हेतप्रयोगे अव्यवस्थयानुमानं बाधि- 
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बुद्धित्वात् सम्भरतिपन्नवदित्याचपि चिन्त्यम् । नच सविकर्पकं 
न प्रत्यक्षमिति वाच्यम् । साक्षात्कारावाधाय्विशेषात् ॥ 

सहकारिविशेषेण न वैजात्यं प्रसञ्यते । 
तन्नातीये तु यव किञ्िदरेषम्यं सम्भवेदपि ॥ 
यत्र दृश्येत वेंजात्यं तथा तत्राभ्युपेयते । 

त स्यात् । तदिदमाह । चिन्त्यमिति । सविकट्पकस्याप्रामाण्यम- 
भ्युपगचछताम भ्रच॒छन्नानां विड्ादानां च सौगतानां मतं निराक- 
तमनुवदति । नचेति । ननु सविकल्पकं न प्रत्यक्षमिति अनेन 
प्रत्यक्चत्वाभाव उच्यते उत प्रमाण्यामावः उभयत्रापि यथा- 
छममुत्तरमाद । साक्षात्कारावाधाद्यविशेषादेति । आये इदमित्थं 
साक्ातकरोमीत्यनुभवस्य निविंकल्पकवत् सविकल्पके विद्यमान- 
स्वादित्युत्तरम् । अन्त्ये निर्विकट्पक इव सविकट्प्केऽपि बाधा- 
द रौनादिव्युत्तरं द्रष्टव्यम् । आदि शाब्दे नाथेजत्वाद्यविशेषो गृह्यते । 
यद्वा सविकदट्पकस्य सर्कारजन्यत्वान्न प्रत्यक्चत्वमिति सौगतः 
शङ्कत । न चति । निर्विकस्पकस्येव सविकल्पकस्यापि साश्चात्का- 
रत्वेवाधकाभावादथंजत्वाविदोषाच्चेति परिहरति । साश्चात्का- 
रावाधाद्यविश्षादिति । संस्कारजन्यत्वात्कथ पत्यक्चत्वमिव्य- 
श्राह । सहकारीति । स्प्ताविव सविकल्पके सस्कारस्यन स्वा- 
तन्ञ्येण कारणत्वं येन प्रत्यक्षत्वं न स्यात्किं त्विन्द्रियसदकारितया 
तथा चन्द्रियजन्यत्वेन प्रत्यक्षमेव सविकट्पकमित्य्थैः । सहकारि 
विह्ञेषड्कतं वैषम्यं कार्यऽवदयं वक्तव्यमिति यदि तददींन्द्रियज्न्ये ज्ञाने 
सहकारि वि दाषायत्त प्रत्यक्षविशोषत्वेव स्यान्न तु परत्यक्चत्वाभावः 
स्म॒तित्वं वा स्यादित्याह । तज्ञातीये त्विति । नन्वेवं संस्का- 
रजन्यत्वं स्प्रतित्वप्रयोजकं न स्यात् तथा स्रतेरपि स्मृति- 
त्वे संस्कारप्रयोज्यं न स्यादित्यत आह । यत्रेति । स््रतावनु- 
भवसिद्धस्य स््रतित्वस्यापलखपायोगात् तत्र संस्कारमात्रका- 

रणत्वं प्रयोजकमङ्खोक्रियते न तावता संस्कारसहङूतेन्द्रियका- 
रणस्य सविकल्पकस्य स्खृतित्व कल्पयितुं युक्तमित्यथैः । न- 
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तावता नेव सर्वत्र भवेदेतस्य करपनम् ॥ 
केवछेन्धियजं वापि न क्रिखिज्ज्ञानापिष्यते } 
सहकारिविरेषा हि विभिद्यन्ते भरतीन्दरियम् ॥ 
अतः संस्कारसम्भेदेऽप्यपरोक्षल्वयोगतः । 

प्रत्यक्षत्वं विकर्पस्य न कचिद्धिनिवतते ॥ 

निरविकरषकमेकजातीयेषु द्रव्येषु प्रथमदिण्डग्रहणमित्यादिभाष्यं 

न्वेवमिन्द्रियमाजजन्यत्वमेव प्रत्यक्षत्व प्रयोजकमस्तु तथाच स- 
हकारि विहेषसम्भदात् स्वेकट्पकस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यादिति च- 
त्त्राह । केवलेति । निर्विकल्पकस्यापि सहकारिविरषासदहर- 
तेन्द्रियजन्यत्वाभावात् प्रत्यक्षत्वं न स्यादित्यथैः । निर्विकद्पकेऽी- 
न्द्रियस्य सखहकारिविशेषसद्धावनियममुपपादयति । सहकारीति । 
्रतीन्द्रियम । तत्तदाखोकारष्टादीनां भिन्नत्वादित्य्थः। इन्द्रियज- 
न्यत्वमेव प्रत्यक्षत्वप्रयोजकरं तश्च सहक्रारिविशषसम्भदेऽपि नपेती- 
ति । यदि निर्विकल्पकस्य प्रव्यक्षत्वमङ्खीक्रियते तर्हिं सविक- 
कट्पकस्य।पीन्द्रियजन्यत्येन प्रत्यक्षत्वं संस्कारटक्चषणसहकारि- 

विशेषसम्भेदेऽपि नापितीत्युपसंहरति । न कचिदेति । पक व्य- 
क्तिविरोषेऽ$पि न निवतेत इत्यथैः । ननु भाष्ये सन्मात्रत्राहिप- 
व्यक्षभङ्ग “अतो निर्विकट्पकमेकजातीयद्रव्येषु प्रथमपिण्डग्रहणम्। 
द्वितीयादि पिण्डश्रहणं सविकट्प्रकमिव्युच्यते । तत्र प्रथमापिण्ड- 
ग्रहणे गोत्वादेरनुन्रत्ताकारता न प्रतीयत । द्वितीयादिपिण्डग्रह- 
णेष्वेवानुव्र्तिप्रतीतिरिति श्रथमप्रतीच्यनुसंहितवस्तुखंस्थानरूप- 
गोत्वादेरचुश्रत्तिधमविशिष्टत्वं द्वितीयादि पिण्डग्रहणावसेयमिति 

द्वितीयादिग्रहणस्य सविकट्पकत्वम् । सास्नादेसस्थानरूपगोत्वादे- 
रनुबृच्तिनै प्रथमपिण्डन्रहणे गृह्यत इति प्रथमपिण्डच्रदणस्य निर्वि 
कठ्पकत्वं न पुनः सस्थानरूपजाव्यादेरग्रहणात्”” इत्यादिना स 
विकर्प्रकनिर्विक्नस्पकथोरन्यथैव टक्षणमुक्तमित्यत आह । निर्तिक- 
ङपकमिति । अयमभिप्रायः । संस्कारसहरूतेन्द्रियजन्यतया स- 
प्रत्यवमरी ज्ञानं सविकल्पकम् । सस्कारनिरपेक्चकेवलेन्द्रिवजं ज्ञानं 

११ 
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तु उदाहरणपरं योज्यम् । अत एव हि विष्णुचिन्तरुक्तमू । सं- 
स्कारोद्रोधसषकरतेन्द्रियजन्यं ज्ञानं सविकस्पकमिति । एकजा- 
तीयेषु प्रथमपिष्डग्रहणं द्वितीयादिषिण्डग्रहणषु प्रथमाक्षसन्नि- 
पातजं ज्ञानं निर्विंक्सपकमिति । अन्यत्र चोक्तम् । केवर्च- 
्ुरादीन््ियजन्यं निरविंकर्पकपित्यादि । यत्तक्तं तचरत्राकरे । 

विशेषणानां स्वायोगव्याद्रत्तिर विकरस्पके । 
सविकर्पेऽन्ययोगस्य व्याष्ात्तः संज्गिना तथा इति ॥ 

तत्रापि संस्कारनिरपेक्षत्वसापेक्षत्वयोः प्रदर्श॑नपरतवं 
प्रामम् । प्रत्यक्षस्य चेवं विभागोऽमिदहितः । द्वषिधं चैत- 
स्मत्यक्षपवाचीनमनर्वाचीनं च युगपदशेषविषयसाक्षात्कारक्षमम- 
नवौचीनम् । तव्योगियुक्तेखराणां प्रभाव विशेषाधीनयुपपादयि- 
निर्विंकद्पकं तदेतद्डदयते प्रथमपिष्डग्रदणदशायामिदपित्येव 

ग्रहणात् । द्वितीयादिपिण्डग्रदणेषु तज्ञातीयतया सोऽयमिति प- 
रामशोदिति । ननूक्ेन लक्षणकारेण विभागे प्रथमपिण्डग्रहणे- 
ऽपि सविकदट्पकत्व सम्भवति । यथा प्रथमपिण्डस्यैव द्वितीयग्रहणे 
सयं गोरिति द्वितीयादि पिण्डब्रहणेष्वपि नि्विंकल्पकत्वं स्यात् । 
यथा विस्ेतप्रथमपिण्डस्य परामरीभावात् द्वितीयादिपिण्डष्व- 
पीयं भमोरिति । अता छक्चषणोदाहरणयोरसखामञ्जस्यमिवाभातीति 
चत् । अयमाशयः । निर्विकट्पकसविकदव्पकविभागस्तावदुक्तश्र- 
कारमन्तरेण नोपपद्यते । उदाहरणमपि सम्भवदल्श्चषणव्यक्तिविनशे- 
घपरम् । अतः प्रथमद्धितायाद्यनादर एवेति । अयं च प्रथमद्धिती- 
याद्यनाद्रः श्चीविष्णुचित्तग्रन्थे विशदसुपपादित इत्वाह । अत 
पव हीति । अन्यत्र चति । श्रीविष्णुचित्तग्रन्थ एव प्रदेदान्तर 
इत्यथः । तत्वरल्लाकरग्रन्थमनुदय तत्रत्यानिर्विकट्पकस विकल्पकः 
विभागविरेधं परिहरति । यच्िति । स्वायोगव्याचत्तिः । 
गात्वाद्यसम्बन्धरादित्यम् । अविकट्पके । निर्विकल्पके । अन्ययोग- 
व्याचृत्तिः । गव्यदर्वर्वादि खम्बन्धव्याडृचिः। संक्ञिना । गवादिना अ 
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ष्यते इत्यादि । अत एव कुद््टीनां सन्मात्रग्राहिपत्यक्षामिति अवि 
लक्षनलिपतं निरस्तम् । क्रमयोगपद्यादिदृषणं तु ान्तिविकस्पेऽपि 
वैशिष्टवं तथा प्रकाशत इत्यर्थः । अभिहित शति । तच्वरल्ञाकरे १ 
त्यचषङ्गः । इत्यादीत्यादेपदेन तद्धिन्नमस्मदादिज्ञानमवबौोचीनमिच्यु- 
चरग्रन्थो गृह्यते । अत एवेति । सर्वज्ञानानां विि्टविषयत्वोप- 
पादनादेवेत्यथैः । कुदष्टीनाम् । प्रच्छन्नवोद्धानाम् । अविलक्चजदिप 
तमिति । निटेज्ञजल्पनमित्यथः । विलक्चदाब्दस्य लाज्ञितपर- 
त्वमाखङ्कारिकेरुक्तम् । 

आत्मनश्चरिते सम्यक् ज्ञाते ऽन्येयेस्य जायते । 
अपज्रपातिमहती स विलक्ष इति स्पत इति॥ 
विटक्ष्यजट्पितमिति पठे तु विगतं लक्ष्यं विषयो यस्य त- 

दिति योगच्च्याश्रयणेन निर्थकजद्िपितमिव्यथो द्रष्व्यः। तेद्ये- 
वमाहुः । धरादिमेदः क्षणिकेन ज्ञानेन क्रमेण गृह्यते उत युगपत् 
आये ऽधिकरणप्रतियोगिनोः पृ्वेमप्रहे मदज्ञानाजुपपत्तिः अन्त्ये 
एकमेव प्रथमज्ञानं पूवं धर्मिणं विषयीङ्ृत्य अनन्तरं मेदं वि. 
ष्यीकरोतीति वक्तव्यम् । तथाच विरम्य व्यापारप्रसङ्कः | ननु 
पूवेज्ञानं धर्मिमात्रावेषयकं द्वितीयज्ञानं धर्मेगोचरमिंति चन्न पू्वै- 
ज्ञानस्य नष्ठत्वेन द्वितीयज्ञानस्येव धर्मिधममोंसयविषयकत्वं वक्त 
व्यमिति पूरवोक्तक्रमयोगपद्यदोषानतिवृत्तेः। पूर्वज्ञानस्य धर्मिमा- 
चरगोचरत्वेन सखन्माच्रश्राहिपत्यक्षसिद्धेश्च न परस्यक्ष घटपटादि 
तत्खच्वं वा गृह्णाति किन्त्वधिष्ठानत्वेन घरपराद्यनुगतं सन्मा- 
अम् । तथा च प्रत्यक्षमपि सदटरूपत्रह्मद्वितानुकरूखमेव । तथा सति 
सत्सदित्येव प्रत्यक्ष स्यात् न तु घटः सन्ञिति अत्यक्चम् । 
शन्द्रियाययुविधायीतिचन्न यथा भ्रमेष्विदमंशस्याधिष्ठानस्य घ- 
त्यक्चेण . ग्रहणम् । इन्द्ियान्वयव्यतिरेकानुविधानस्य तजरेवोपक्षयः 
रजतांहास्य त्वारोपितस्य श्रन्त्या प्रतिभाखः तथा सर्वत्र स- 
न्मा्स्य प्रत्यक्षेण ब्रहणम् । ततरवेन्दरियग्यापारः । घटादिवस्तु- 
प्रतिभासो श्रान्त्येवेत्यभ्युपगमात् । तददिह बाधादङौनात्तथाभ्यु- 
पगम पव निभूल इति चेत् । बाधादशनेऽपि देशकाल्ग्यव- 
हितवस्तुन इव घटादिभेदवस्तुनः प्रव्यक्षायोग्य त्वस्यैव तञ्च भू- 
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समानम् । भ्रान्तिरूपो दि विकस्पः क्षणिकल्वान्न विरम्य व्याप- 
तमलम् । नच पूज्ञानवार्ताो जानाति नच स्वयै धर्पर्ति- 

खत्वाच् । तथा दीन्द्रियव्यापारानन्तरं प्रतीयमानो घटादिः सवेतो 
भिन्न पव प्रतीयते तदा तत्न घटादिमेदसरायविपयेयादशेनात् 
यत्रापि स्थाण्वादौ पुरुषत्वादिसदायस्तत्रापि तद्यतिरिक्तथ्रति- 
योगिनां सद्धावात् । नयु भेदज्ञानं प्रतियोग्यशे सस्कारखापे- 
श्चत्वात्स्म्रतिरूपमस्तु पन्यभिज्ञानमिव तत्तांशा इति चन्न तथापि 
मेदागतश्रतिवोगिवरैरिष्रधंशे तदमावात् । नचाये मेदप्रतियाभि- 
वैदिष्टचगोचरानुमित्या तत्खस्कारसम्भवः भेदज्ञानं विना अ- 
च॒मानप्रवृच्ययोगेनात्माश्रयापत्तः । अस्तु तर्द भेदांड इव श्र 
तियोगिविशिष्टचांशेऽपि प्रत्यश्चत्वं तद्वेरिष्ट्वप्रत्यक्षायोगात् । 
सम्बन्धिद्धयप्रत्यक्च विना सम्बन्धप्रत्यक्षासम्भवात् । तस्मा- 
त्प्रत्यक्चायोग्यस्य प्रतियोगिनो भ्रान्तिरूपप्रतिमास्र इति तदे- 

कवित्तिवेयत्वनियतस्य भेदस्य मेदैकवित्तिवेयत्वनियतस्य घ- 
टदेश्च भ्रमेकविषयत्वात्प्रव्यक्च निर्विंशेषसन्माजग्राह्ीति त~ 
दिदमनूद्य प्रतिवन्या दूषयति । क्रमयोगपद्यादीति । भ्रा 
न्तिविकर्पः । शुक्तिकारजतरज्जुखपोदिविकल्पः । समान- 
मिति । तत्रापि धर्मिमेदयोः युगपद्दो न सम्भवति धर्मि- 
प्रतियोगिनोः पू्ग्रहाभावात् । पकेव इत्ति: प्रथमं धर्मिणं विष- 
यीङ्व्य पञ्चाद्धेदं विषयोकरोतीति क्रमग्रहोऽप्यनुपपन्नः विरम्य 
व्यापारपरसङ्गादित्य्थः । विरम्य उयापतुमिच्यत्र पृङ्् व्यायाम इति 
धातोहस्व्वणान्तत्वेनानिरूत्वाव नियमतोभ्याङ्पृरवात्तस्मान्तु- 
मुनि व्यापतुमिति रूपम । नयु पवौ उुत्तिध॑र्भिणं विषयीकसेति 
द्वितीया ब््तिस्तु मेदमतो न विरम्य व्यापारपरसङ्ग इत्यत आह । 
नचति । उत्तरज्ञानामेति शेषः । अयं भावः । उत्तरज्ञानकाले पूवै- 
ज्ञानस्य श्चणिकत्वन नष्रत्वादुत्तरज्ञानस्य धर्मिणमविषयीकृव्य 
सेदमात्रविषयकत्वमननुभूतमसखम्मवि चेति । नन्वेकैव््िध- 
मेदौ युगपदेव विषयीकरोत्यतो न चिरम्य व्यापारादिदोष 
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योगिग्रहणाभावे मेदग्रहण मन्यसे तथापि यदि कदपना मेदवि- 
शिष्टं युगपद्शृह्णाति का भरत्यक्षे सप॑मृतिः । अतो धर्मेवदो- 
ग्यत्वात् जात्यादिषूपभेदोऽपि युगपद्च्यः । अभेद इव भेदोऽपि 
स्वरूपतः भरतीतो न प्रतियोगिसाकाष्लः । भेदन्यवहारस्तु 
अमेदव्यवहारवत् तत्साकाङ्घः । अतः प्रथममेव मेदधी्ुक्ता 

अत एव्र धर्मघपिणोः धर्मिमतियोगिनोरन्पषां च परतीताव- 
इत्यत आह । नच स्वयमिति । अस्माभिरिव त्वया धंर्मिप्रति- 

योगिज्ञाननेरपेक्ष्यण मदग्रदस्यानभ्युपेतत्वादिव्यथः। ननु भ्रान्तिध- 
भिज्ञाननेरपेश्येण भेदविशराष्टे धर्मिणं युगपद् गृह्णातत्यभ्युपग- 
म्यत इति चेत्तर्हि प्रमायामपि तथाभ्युपगमे को दोष इत्याह । 
तथापोति । सप॑स्रतिरिति । प्रत्यक्षप्रमाणं मेदसि न सपद 
मित्यथः । तथा च प्रत्यक्षप्रमाणेनापि धर्मिभेदयोयुगपद्ग्रदण- 
मनिवारणीयपित्युक्तं भवति । प्रतिवन्या अनुत्तरत्वं मन्वानं धर 
ति भेदरत्रहभुपपादयति । अत इति । मेदज्ञनेन प्रतियोगिज्ञाना- 
पेक्षेति सदष्टान्तमुपपादयति । अभद इवेति । प्रतियोगिक्ञान- 
स्योपयोगमाह । अदव्यवहारस्त्विति । भेदो नाम घरत्वादि- 
वां अतिरिक्तो वा। आये घरज्ञानादेव मेदव्यवदहारापत्तिः घरों 
भिन्न इत्यनयोः शब्दयोः पयांयत्वेन सह प्रयोगानुपपत्तिश्च । अ. 
न्त्ये घटे घटत्वमेदस्य घटत्वे घटरमेदस्य च ग्रहे अन्योऽन्या- 
अयप्रसङ्गः । भेदज्ञाने पतियोगेतावच्छेदकावाच्छन्नप्रतियोगि- 
ज्ञानस्य परस्परज्ञानटेतुत्वात् । इत्थमेव घरनिष्ठमेदप्रतियोगि- 
नां परादीनां स्वस्वधमेप्रतियोगिकानां धर्मिधमेनिष्ठानां भदानां 
श्रहेऽन्योडन्याश्रयप्रसङ्गश्च । धमाणां धर्मिणां च पस्पर्यावतंकत्वा- 

त् । तदुक्तं श्रुतप्रकाशिक्रायां “घम्ण धमं सविशेषः धर्मिणा 
धमः सविरोष'' इति पतेक्तान्यो ऽन्याश्चरयप्रकारा अतिरिक्तभेदा- 
नङ्गीकारदेव निरस्ता इत्याह । अत एवेति । यतोऽतिरिक्तमेदरो ना- 
भ्युपगम्यते घटात्वादिधमरूप च भेदे ज्ञायमाने न प्रतियोगि. 
क्ष।नापेश्चा अत पवेव्य्थः । नच धघटज्ञानादेव मेदव्य- 

(~ 

बहारापातः भेदव्यवहारस्य प्रतियोगिक्ञानसलपिश्षत्वात्। 

) 
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न्योऽन्याश्रयो निरस्तः । ततश्च व्युत्पत्तस्तद्यवहारेऽपि न त- 
तस्मसङ्गः । भेदश्ब्देन व्यवहारस्य तु प्रतिसम्बन्धिनिरूपिताकारे 
व्युत्पन्नत्वात्तदपेक्षा । भेदत्वं हि भेदानां प्रतियोगिना निरू- 

प्यंनतु जाव्यादिलक्षणं स्वरूपम् । यद्भहो यत्र यदासोपविरो- 
धी सदहितष्यतस्माद्धदः। गोत्वादि च गृह्यमाणं स्वास्मन् स्वाश्रये 
चारवत्वा्यारोपं निरुणद्धौति स्वस्य स्वाश्रयस्य खयमेव 
तस्पद्धेदः । अपि च प्रतियागिसापेक्षतनिरपेक्षत्वलक्षणति- 

्् ०, [न्स [1 [+अक 

रुदधधमीध्यासेन मेदात् स्वरूपमेदग्रहणेक्यं न सम्भवतीति ब- 
प [सिक ० $ € ^ ~ => 

दन् भददूषणाथपव् भद स्वयतात स्वव्चनवरष 

नच सहप्रयोाग।जुपपत्तिः । मेदत्वस्याधिकस्य भिन्नन्यवहार- 
विषयत्वादिति द्रष्टव्यम् । ततश्चेति । पूर्व क्तप्रकारेण भदज्ञा- 
नादेव घटपटादिशाब्द्ग्युत्पत्तिसखम्भवादित्यथैः । नचु व्यवहारस्य 
व्यवहतेव्यज्ञानातिरिक्तन्ञानानयपेश्चत्वात् मेदग्यवद।रे प्रतियोगिज्ञा- 
नापेक्षा न स्यादित्याश्द््य इदमापादनं घरपटादिशब्देन भेदः 
व्यवहारे उत भेदशब्देन तद्यवदारे । आये इष्टापत्तिमभिप्रव्य 
द्वितीये परिहारमाह । मेदराञ्देनेति । प्रतिसम्बन्धिनिरूपिता- 
कारो मेदत्वमत एवाह । सदत्व दीति । नयु धर्मभेद परस्प- 
रभिन्नो प्रतियोमिसपिक्चत्व निरपेश्चत्वरूपवेरुद्ध धर्माध्यासादित्यनन 
घरत्वादिधमीदयपेक्षया भेदसिद्धन धर्मस्येव मेदत्वमिति पक्चो 
न युज्यत इत्याह । अपि चेति ॥ मेदग्राहिसविकट्पकस्याभ्रा- 
माण्यं वक्तुं मेद इति क्श्चनपदा्थां नास्तीति धमेस्वरूपतद्- 
तिरेकादिविकस्पन समथयन् कथं धर्मे मेदप्रतियागिकभदं सा- 
धयेत् तथात्व मदस्य कचत् प्रामाणिकतया तदृभ्राहिखविकल्प- 
कस्य प्रामाण्यप्रसङ्गाद्याघात इत्यर्थः । चरत्वादिध्मरूपमेदस्य न 
प्रतियोग्यपेश्चा किन्तु ताननेष्ठमेदत्वस्य तथा च देतोरसिद्धिरित्यपि 
द्रष्टव्यम् । ये कुटषए्टयः “तद्धास्य विजज्ञा, तमसः पार दरयति, 

आचायवान् पुरुषो षेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” 
(\ तमस इति ऊछदेःग्ये सप्तमप्रपाठके वर्तने । 
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इति । शब्दजन्यमपि प्रत्यक्षमस्तीति त एष वणयन्ति तदप्ययु- 
क्तम् । व्याघातात् । न हि परोक्षजननस्वभावतया सिद्धा सा- 
मभ्री विेषाभावे कवचिरस्वभावमातिपतेत् । न चेकजातीयसा- 
मग्रीतः भूतं कारय विचित्रं स्यात् । एकयैव सामण््या सर्व॑ 
जातीयोतपत्तिपरसङ्गात् । एकस्य कार्यस्य विशुद्धजातियोग- 
शत्यादिश्रुतिष्वाचाय्योपदेशानन्तरमेव ब्रह्म साक्षात्कारोदयजविन्- 
मुक्तिश्रवणात् ^वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथः? इति ज्ञानान्तरनेरपेशष्य- 
श्रवणात् ““त त्वोपनिषद'मिति ब्रह्मण उपनिषदेकगम्यत्वश्रवणाच्च 
ओंपनिषदं वाक्यमेव वब्रह्मलाक्षात्करे कारणम् । ननु शब्दस्य 
परोश्चज्ञानजनक्रस्वभावस्य कथपमरोश्चन्ञानजनकत्वमिति चन्न 
द्हाभस्त्वमाकि संवित्स्वप्रकाशा इत्यादो अपरोक्षार्थविषयके 
वाक्ये ऽपरो्चज्ञानजनकत्वदशैनात् । अपरोश्चाथविषयकत्व- 
मेव हि ज्ञानस्यापारोक्ष्यं नाम अन्यानिरुक्तः अथोपरोक्षं तु 
नापरोश्चक्ञानविषयत्वं येनान्योन्याश्रयो भवेत् । किन्तु तत्तत्पु- 
रुप्रीयचेतन्याभेदः । अन्तः | करगतद्धमौणां साक्षिणि 
कलिपिततया तदमेदसक्वात् । बाद्यचेतन्यकल्पितानां 
घटादीनां वाद्यचेतन्यञ्रत्तिङृततत्तत् पुरुषीयचेतन्यामेदाभिव्य- 
क्त्या तदमेदखत्वाच्च न क्रप्यव्यासिः । एवं च सवेदा 
सवेपुरूषचेतन्याभिन्नत्वात् “त्साक्लादप ो्ादुत्ह्म"दति श्रुत्युक्तरी- 
त्या स्वत पवापरोक्षं ब्रह्यति अपरोक्षाथंविषयत्वात् तत्वम- 
स्यादिवाक्य(नामपरोक्चन्ञानजनकत्वसम्भवादित्याहुः तदभिमतं 

श्ाब्दापरोक्षं निराकतैमनुबदति । शब्दजन्यमपीति । त 

पव । पूवौक्ताः कुदृष्टय एव । व्याघातादिति । अज्ञातकारणज- 
न्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वस्य ज्ञातकारणके चाब्दज्ञनेऽवृत्तेः तथा- 
त्वे भावाभावयोरेकत्र समावेशप्रसङ्गादिव्य्थः । परोक्चज्ञानरूप- 
स्म्रातिजनकसंस्कारस्यापरोक्षप्रत्यभिक्ञाजनकत्वं दष्टमितव्यत आ- 
ह । विदशेषाभाव इति । तञेन्द्रियखदहकारित्वरूपविशेषससे- 
न स्मृताविव स्वातन्त्याभावादपरोक्षज्ञानजनकत्वम् । अत्रतु. 
(९) छदे्ये ष्ष्टाध्याथं चतुर्दशखयडे । (२) यदिति । बृहद्!रण्यके तृतीयाभ्यायचतुभेब्राह्षणे । 
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परसङ्गाच । दमस्त्वमसीत्यादिषष्ठन्तेऽपि त्वमर्थमात्रं प्रत्यक्ष 
दशमोऽहमिति प्रत्ययो हि नेन्दियस्वातन्त्येणोदेति । किंतु 
पुरपवरचनानुरोधेन । तन्मूटेऽपि चेत्मत्यक्षता एवं धर्मवांस्त्वम- 
सीति कातीन्तिकोपदेशादौ तादशोऽहमस्मीति बोषे ध्मादे- 
रपि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्कः । ततथ्ापरत्यक्षमिति जगति किञ्चिन्न 
स्यात् । भत्यकषभूतं यत्किच्िददिद्य विशेषणतयेव सर्वस्य 
प्रत्यक्षतो पपत्तेः । पूवावगतदशमभावं तु पुरुषं भत्युपदेशे 

शाब्दस्येन्द्रियसहभावः एक एवेति घरटसामग्च्या परादीनां स- 
व षामुत्पत्तिप्रखङ्गादिव्य्थैः । एकस्येति । घर सामग्रीभ्रसुतस्य प- 
रत्वादिजातियोगघ्रसङ्ग इत्यथः । तत्वमस्यादिशब्दः स्व. 
विषयगो चरप्रत्यक्षजनकः स्वतोऽपरोक्षाथेगोचरत्वात् दशमस्त्व- 
मसि संविर्स्वप्रकादोति वाक्यवदित्यनुमाने डष्टान्तासिद्धिमाह । 
ददामस्त्वमसीति । अयमुपदेश्य अवगतदशमभावं प्रति वा अ- 
नवगतदशामभावं प्रति वेति विकूटप्यान्त्य आह । त्वमथमात्रमिति । 
नेन्द्रियस्वातन्न्येणेति । तथात्वे आप्तोकतेः पूवेमपि दकामोऽहमिति 
प्रत्यक्षा पत्तरित्य्थः । तन्मूरेऽपि चेदिति । विशेष्यांशे च- 
श्चुषः सन्निकषयोग्यतास द्धावमात्रण छब्दजन्येऽपि ज्ञाने यदि भ- 
व्यक्षत्वमभ्युप्रगम्यत इत्यथः । कातौन्तिकः ज्यौतिषिकः । इष्टाप- 
ति निरस्यति । ततश्चेति । आद आह । पृवंति । स्यद्धा न वेति । 
चस्तुतः शब्दजन्ये ज्ञाने ऽपरोक्चत्वञ्यवहारोऽसम्भावित इत्यथः । 
चटमान्येति वाक्ये व्यभिचारवारणाय स्वतोऽपरोक्षेति पदमथे- 
विद्ाषणं स्वभ्रकारात्यादीत्यादिपदेन दशमस्त्वमसि खुखी त्वमसी- 
व्यादिवाक्य परित्रहः इत्याययुम्ानानीत्यादिपदेन विगीतं ज्ञानं सा- 
श्चात्कारि तच्वमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानत्वात् तद्धाक्यगोचरश्चावणप्र- 
व्यक्षचत् तनैव प्रतिज्ञायामपरोश्चविषयत्वात् सुखादिज्ञानवत् अपरो. 
क्षत्वं तच्वमस्यादिचाक्यजन्यज्ञानचरत्ति अपरोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभ 

वाप्रतियोगित्वात् ज्ञानत्ववदित्यादीनि शचदुषण्यां प्रपञ्चितानि गृद्य- 
न्ते । स्वानुमाने प्रयोजकत्वमुद्धरति । उपरम्भेति । शाब्दादसुमथे 
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पराषराशिषविष्टमसीन्यायेन पूर्ापरापरोक्षधीनैरन्तर्येण मध्य- 
वर्तिशब्दजन्यधियोऽपरोक्षत्वव्यवहारः कस्यचित्स्याद्रा न 
वा 1 अत एव तचमस्यादिक्षब्दः स्वविषयगोचरपत्यक्षज्ञा- 
नजनकः स्वतोऽपरोक्षाथगोचरत्वात् संवित्खपरकाशेत्यादि- 
वाक्यवदित्या्यनुमानानि निरस्तानि । दशषमत्वस्वप्रकाशचत्वा- 

दिविचिष्टाकारेण दृष्टन्तेष्रपरोक्षङ्ञानजननासिद्धेः । तथा वि. 
गीतः शब्दो न स्ववाच्यगोचरमत्यक्षधीजनकः शब्दत्वात् सं- 
परतिपन्नवदित्या्यपि प्रतिप्रयोक्तव्यम् । उपलम्भविरोधः ज्ञ. 
व्दपत्यक्षलक्षणसंकरादिप्रसङ्गोऽत्र विपक्षे बाधकः । नैवं पूर्स्य 
दाच्दजन्यपत्यक्षमन्तरेणापि योगजादृ्टजनितसाक्ष कारात् भ्र- 
्त्येमीति परोक्षत्वायुभवविरोधं इत्यथः । शब्दभ्रत्यश्चटक्षणसंकरः 
पकस्येव ज्ञानस्य शब्दत्वग्रत्यक्चत्वयोरङ्गीकारे शाब्दप्रत्यक्चठक्षणयोः 
सकरध्रसङ्गन लक्षणत्वमेव न स्यादित्यथ; । आदिपदेनैकयेव सा 
मग्च्या स्वैजातीयोत्पात्तिपरसङ्ग दि पूर्वोक्तवाधकतक्म गृह्यन्ते । 
पूर्वोक्तेन पराजुमानेन स्वानुमानस्य सत्प्रतिपक्षत्वं वारयति । नैवं 
पूर्वस्येति । पृ्वौक्तस्य त्वदुक्ताचुमानस्येव विपक्ष वाधक्रा न 
सन्तीत्यथेः । तथा च दुबखत्वान्न तेन प्रतिरोध इति भावः । 
नन्वेवं शाब्दजन्यसाक्चात्कारानङ्गीकारे “निचाय्य त सरत्युमुखत्पर- 
मुच्यते, क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन् दृष्टे परावर” इत्यादिशा- 
खसिद्धमोक्चजनकप्रत्यक्षस्य प्रकारान्तरणासम्भवात् मोक्च एव 
न स्यादित्यत आह् । चाब्दजन्यप्रव्यश्चमन्तरेणापीति । योगज 
ति । अस्ति च योगिप्रत्यक्षमरष्टविश्ोषसहकतान्तःकरणजन्यमा- 
गमसमाधिजन्यमार्ितिकानाम् । श्रूयते हि “योगो द्वितीयम- 
भिवीक्षणाय?इति चश्चुरित्यनुषञ्ज्यते । रामायण च। 

रस्यं च प्रकारा च यदहूत्तं तस्य धीमतः । 

( १ ) निचाय्येति । कठोपनिष दिप्रभमाध्यये तृतीयवल्ल्याम् । 

(२ ) क्षीयन्ते इति मुण्डके द्वितीये द्वितीयलण्डं । 

( ३ , रहस्यमिति । रामाये बालकाण्डे द्वितीयस्मै । 

१२ 
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णिधानविशेषपभरसादितपरमात्मपकस्पाद्रा निःश्रेयसिद्धरिति । 
परत्यक्षं चिदचिन्मयं जगदिदं यस्यत्यनुश्रूयते । 
यश्चानन्याधेयामनन्तविभवः प्रत्यक्षतामरतुते ॥ 

तत्सवं धमेवीर्यण यथावत्सम्प्रपदयसि, इति । 
यद्यपि योगिप्रत्यक्चं फरमाजमित्यस्मन्मतं तथापि तदधी- 

नायाः परिशेषालिद्धेः अन्यथा सिद्धेश्चोपन्यासोऽनुपपन्नः । 
कल्टृतकद्प्यविरोधे तु युक्तः कतयृप्तपारेप्रहः। | 
इत्याचरवैरनुगृहीतम् । प्रणिधानम् । उपासनं तत्न विशेषः द- 

दनसमानाकास्त्वं तथा च मांबितम् । “साच स्यृतिदैश्शनस- 
मानाकारा । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छियन्ते सवसंशयाः । 
[> क. 

क्षीयन्ते चास्य कमोणि तदसिमिन् दष्टे परावरे । 

इत्यननैकाथ्यात् । एवं च सति “आत्मा वारे द्रष्टव्य” इत्यनेन 
निदिध्यासनस्य दरौनरूपता विधीयते । भवति च स्मृतेभो- 
चनाप्रक्षीदरीनरूपता”इति । निःश्रेयस लिद्धेरिति । नैवं पृवस्ये- 
व्यनेनान्वयः । इत्थं प्रतिपादितं प्रत्यक्चवेविध्यं संग्रहेण ददौयन् “म- 
गैलादीनि मङ्गटमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्राणि प्रथन्ते अध्यता- 

रश्च वीरपुरुषा भवन्ति"इत्यभियुक्तवचनानुसारेण भगवत्प्राथनारूपं 
मङ्गलमाचरति । प्रत्वक्षमेति । तत्तत्पुरखुषप्रव्यक्षगोचरश्चिद चिद 
त्मकः प्रपञ्चो यस्य राषभून इत्यनुश्रूयते ^्यस्यात्मा शरीरं यस्य 
पृथिवी रारीरम्”इत्यादिनाम्नायते । एतनास्मदादिजन्यप्रत्यक्चमुक्तं 
भवति । यञश्चानन्तविभवः । रीलखाभमोगविभूतिरूपापरिच्छिन्नविभ- 
वयुक्तः । अनन्यधियाम् । शञ्द्। दि विषयेवेमुख्येन स्वैकोपासकानां 
प्रहादवामदेवादीनां प्रत्यक्षतां योगजग्रत्यक्षविषयतामदनुते भ- 
जते । एतेन योगजं प्रत्यश्चमुक्तं भवति । यश्चैकः समाभ्याधिकरः- 
हितः सन् ववेदवं चिद्चिद्ात्मकभ्रपञ्चं युगपत्का्मेदमन्तरेण 

( ५ ) भाषितमिति। त्रह्मसूर्ःरामामुजमघ्ये जिज्ञासाधिकरणरम्भे । 
(२) बृहदारण्यके द्वितीयाध्याये चतुर्थं ब्रह्मणे। 

( ३ ) मङ्नलेत्यादि । व्याकरण महाभाष्ये द्वितीयान्हिके बद्धिरदिजिति सूत्र व्याख्याने । 



[न 

प्रत्य्ाध्याये दितीयमाहिकम्। ९१ 

यघ्नेको युगपदा स्मत इदं विदवं दरीदृश्यते । 
प्रज्ञं तं प्रतिपन्नमोक्षगणविधादक्ष रिर्षेपहि ॥.. 

. इति कविताक्षैकसिंहस्य सवेतन्त्रस्वतन्वस्य श्रीपदङकटना- 
थस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायपारथुद्धो भरत्यक्षाध्याये 
द्ितीयमान्दिकम् ॥*॥२॥ 

समाप्तः परथमाध्यायः | 
सदा तथैव सवेषु केषु स्वतः स्वाधीनतया अनेन विशेषः 
णत्नयेण क्रमेण वद्धमुक्तनित्यानामयुगपदागन्तुकान्याधी नानिस्यप- 
व्यक्षाणि उ्यावच्यन्ते । अनेन उयावतनेन च व्यावत्यीनां प्रत्य 
क्षाणां प्रकारभेदो ऽ्थादुक्तो भवति । देरीददयते । शं प- 
इयति । “धातोरेकाचो ददे: क्रियासमभिहारे यङ्" इति यद्धि 
द्विदैचनात्मनेपद सीगागमेषु च दरीदर्यत इतिरूपम् । अनेन नित्यप्र- 
व्यक्चमुक्तं भवति । प्रातिपन्नानां प्रतिबद्धानां मोक्षणविधायां संसार- 
निवत्तेनरूपायां क्रियायां स्वेन “मोक्षोयप्यामि नयामि परमां गतिम । 

अभयं सवेपूतेभ्या ददाम्येतद्वतं मम इति- | 
प्रतिज्ञातसंसारनिवतंनपूवकपरमपुरूषा्थप्रापणप्रकारे वा दक्षं 

खतुरम्। तम् । पृववाक्यज्रयगप्रतिपादतप्रकारविशिष्टम् । प्राज्ञम् । 
^“तदुगुणसारत्वान्तु तच्यपदेशः प्राज्ञवत् श्रज्ञनात्मना सं परिष्वक्त” 
इत्यादिश्रमाणप्रतिप्रन्नप्रकषज्ञानचालिन भगवन्तं पुरुषोत्तमं दिदक्षे- 
भहीति डम इच्छाया इष्यपमाणप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह 
विधीबते “धातोः कर्मणः समानकवृकादिच्छायां वा"इति सनिज्ञा- 
शुस्खट हां सनः इत्यात्मनेपदम् । अनेन समुक्तिकालभाविनः “सदा 
पद्यन्ति सूरयः" इति प्राथनन प्रथङ्मुक्तप्रत्यक्षमप्युक्तं भवति । 

इति श्ीमदेदान्ताचाय्यैसूनुना श्रानिवासदासरन विरचितायां 
न्यायपरिद्युद्धिव्याख्यायां न्यायसारसमाख्यायां प्रव्यक्षाध्यये 
द्वितीयमाहिकम् ॥ १॥ २॥ 

समाप्तश्चाध्यायः प्रथमः। 

( ९ ) मोक्षयिष्यामीति्ग) तायाम् । (२) नयार्माति वारहि। 

( ३ ) अभयमिति । रामायशेलंकायुद्धकार्डेविमीषणशरणागतो । 

८४ ) तद्रणेति । त्रह्म्त्रेषु द्वितीयाध्याये तृतीयपादे एकोनत्रं शं पम् । 
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अथ प्रत्यक्षमूकत्वादागपञ्येष्टभावतः । 
तयोरन्तरतः साङ्गमनुमानं प्रसाध्यते ॥ 
व्याप्यस्य व्याप्यत्वानुसंधानन्यापक्रविशेषप्रमितिरनुमान 

श्रीमते रामानुजाय नमः। 

यस्य प्रत्यक्चमिदं विद्वं चिदचिन्मयं हयास्यस्य । 
यस्याध्यक्चोऽयमिमं निगमान्तगुरु निरीक्षिषीय सदा ॥ 

सङ्गातिं दरोयन्ननुमान निरूपणं प्रतिजानीते । अथेति । जातमात्र 
स्य प्रमाणान्तरसाचिञ्यानवेक्षं परव्यक्चं प्रथमे भ्रवतेते ततः पक्षं हेतु- 
ञ्याप्त्वादिग्रहे सति पश्चाद नुमानं भवति । तेन प्रयोञ्यप्रयोजकब्द्ध- 
व्यवहारददीनाध्रीनराक्तिग्रदे सति रदाब्दमुदेतीति खोकमर्यादानु- 
सारेण प्रत्यश्चस्य प्रथमं निरूपणं कृतम् तद धीनस्यानुमानस्यदानीं 
निरूपणं क्रियते करिष्यते चेतद् धानस्य दाब्दस्येति श्रत्यक्चराब्द- 
यागरध्येऽनुमानस्य निरूपणं सङ्गतमेवेति भावः । पतेनाुमा- 
नाश्ीनप्रव्यश्चे कचिदनुमानस्यापि हेतुत्वमस्तीति तज्गिरूपण. 
स्य प्राथम्य किन्न स्यादित्यादि चोदयानि निरस्तानि वेदि- 
तथ्यानि । व्याप्निपक्चघमतोपाधिभूयोद्येनावयवतकंहेत्वाभास- 
च्छखजातिनिग्ररस्थानादिनिरूपणस्याजाध्याये क्रियमाणस्यासङ्क- 
ति परिहरति । साङ्गमिति । तेषामनुपानापकारकत्वाननेरू- 
पणम सङ्कतमेवेति भावः । तेषामुपकारप्रकारश्च तत्तदवसरे 
प्रददोयिष्यत । अनुमानस्य लक्षणमाह । व्याप्यस्येति । अव्या- 
प्ये धूर्टीपरलादौ व्याप्यत्वज्ञानाजायमानायां वहचा्यजुमि- 
तावतिव्यात्निवारणाय व्याप्यस्येत्युक्तम् । तस्या भ्रमत्वाद- 
सग्रहः । व्याप्यत्वामावनज्ञाने उयाप्यत्वज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानतया 
देतुत्वात्तत्रातिव्यात्निवारणाय व्यापक्रपदम् । सशयोत्तरथत्यक्चेऽति- 
व्याच्िव्रारणाय विदाषपदम् । तनेन्द्रियासन्निकृष्टत्वं विवक्षितमिति 
त्र करादिव्यापकस्य पुरखषस्येन्द्रियसन्निङृष्टत्वान्नातिव्याधिः । घ. 
मितिपदं ज्ञानसामान्यपरं न यथाथज्ञानपरं भ्नान्ताजुमितेव्यी- 
प्यस्येत्यनेनेव व्याङ्त्तत्वेन यथाथेव्यावरत्यामावादिति बोध्यम् । 
अज्र चिन्त्यते । सदायोत्तरथरतयक्षितिव्यत्तिवारणाय विश्चेषपदं न 
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मर । तव प्रमाणं करणदोषवाधकप्रत्ययरहिततवाव् । किच । 

देयम् । तत्र करादिव्यप्यज्ञानाद्यापकानुमितेरेवादयाच् । नु प्र- 
त्यश्चसामन्रसचवे कथमनुमिच्युदय इति चेन्न तस्याः पत्यक्षसा- 
मग्न्याः संायकत्वेन प्रत्यक्षानश्चयसामग्स्यभावात । अन्यथा 
व्याप्यदरनमन्तरणेव कुतो न प्रव्यक्चनिणैयः । अस्तु वा प्रत्यक्ष 
सामच्री तथापि परामश्ानन्तरं पक्ादिग्रत्यश्चपरिहारायाचुमिति- 
सामग्न्या बरवच्वस्य कल्टनतयानुमितेरेबोदयात् । न च भिन्नविष- 
ये सा बरुवतीति वाच्यम् । भिन्नत्वविशेषणे गौरवेण तथा- 
स्वाकल्पनात् । नच प्रत्यक्षसंशयानन्तरं उ्याप्यददोनाधीनपुरुषः- 
त्वादिनिश्चय इम साक्षात्करोमीत्यनुभवास्प्रत्यक्षमेव तत्र जयत 
इति वाच्यम् । करादिमत्तया पुरुवमनुमिनोमीत्येव तत्र निपुणा- 
नामनुमवात् । साक्चात्करोमीव्यनुभवस्य चाञुमित्या सशय 
निरस्ते ऽनन्तरभाविप्रव्यक्षविषयत्वसम्भवात् । अनिपुणानां तु 
माषरािप्रवि्टमसीखण्ड मापषत्वव्यवहारवत् पूवोपरप्रत्यक्षमध्य- 
वर्तिन्यामवुमितावपि भ्रत्यक्षञयवदहारसम्भवात्। तथाचानुग्रदीतमा- 
चर्भैरेव शाब्दापरोक्चखण्डने ^पूर्वापरापरोक्चधीनेरन्तर्य्येण मध्य 
वतिंराब्दजन्याधयो ऽपरोक्चत्वव्यवहारः कस्यचिरस्याद्वा नवा''इति । 
एवं च सति त्रिशेषपदमुपनया वान्तरवाक्याथज्ञानजन्ये न्यायजन्ये 
महावाक्याथज्ञाने व्यापकवेषयेऽतिव्याकैवारणाय प्रतीतिविरेषणम्। 
विशेषव्रचितिः । प्रमितिविलिषः | राच्छज्ञानान्या प्रतीतिरित्यथैः। 
अतो न पूर्वोक्तातिव्यािरित्यकं बहुना । अनुमानाप्रमाण्यवा- 
दिनं चावीकं प्रव्यनुमानप्रामाण्यं साधयति । तत् प्रमाणमिति । 
अनुमानस्याप्रामाण्यं वदन्वादी प्रष्र्यः । अनुमितिरेव स्वरूपतो 
नास्तीत्युच्यते उत सा यथाथ न भवतीति । यद्वा सशाया- 
स्मिकेति विकर्प्याये धूमादिभ्यो वहचादीन् प्रतीत्य तदथं भ्रव- 
वमाना एव प्रतिवक्तार इति हदि निधाय दवितीयं निसकरो- 

ति । करगदोषवाधकपरव्ययरदहितत्वादिति । अनुमानाधरामाण्यः 

वादिनं प्रति देतूपन्यासो न सम्भतीत्यस्वरसादाह । किञ्चे 
ति । अनमानस्याध्राम।ण्यं न वहिरिन्द्ियिज्ञातुं शक्यते। तेषा- 
न्तरपदार्थग्रहणाश्च कत्वात् । न मनसा मानसाध्यक्षभङ्गात्,। 
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अनुमानापरमाणतरं नाध्यक्नेणेत्र गम्यते । 
नानुमानेन तेनेव तद्विरोधप्रसंगतः ॥ 
नच तत् संशयाकारं सवेलोकत्रिरोधतः । 
नच कि चति दुन्ञानं तथास्वेनेव निणयात् ॥ 
संदेहादनुमयाद्ं प्रष्टत्तिरिति वादिनः । 
पररयक्षेऽपि तयेव स्याद्राधावाधादिसाम्यतः ॥ 

अभङ्गेऽप्यप्रामाण्यस्य वटिर्विषयघटितद्यारीरस्य मनसा ्रदणासम्भ- 
वात् । नानुमानेन अनुप्रानाध्रामाण्यल्लाधक्रानुमानस्य प्रामाण्ये सवौ- 
चमानाप्राण्यप्रतिज्ञाविरोधः । अप्रमाण्यानुमानस्य प्रामाण्यम्रव 
सिध्यतीति साध्यविरोधश्च - प्रसज्यत इव्यर्थः । तृतीये निराक- 
रोति । न चति । सर्व॑टोकविरोधत् इति । सर्वेषां जनानां लि- 
ङ्ञादमुम्थं नििनोमीत्यनुभवव्यवहारयोस्तन्मुखकनिःराङ्कपरडत्ति- 
नबच्याश्चासम्मवप्रसङ्गदित्यथेः | नन्वनमीयमने वहचादावित्थमि- 
ति पारेमाणरूपादितत्तदसाध्ारणाकारस्यानिणयात् तस्य सं 
देदात्मकत्वमुच्यत इत्याशङ्कते । नच किञ्चेति | किचिदिदमिति बि- 
शषाकारावटाष्रत्वन ज्ञातुमशक्यं वहन्यादिकमित्यथः । पारेहर- 
ति । तथात्वनेव निणयादेति । ब्यापकतावच्छेदकव्यतिरिक्त- 
विशषाकारानेणयाभवेऽपि उयापतावच्छदकावीच्छन्नसाध्यीनणे- 
यरूपत्वादनुमानस्य न सशयात्मकत्वमित्यथेः । अन्यथा गुरुष्वा- 
द्याकारानिणयात् प्रत्यक्षस्यापि संशयात्मकत्वं स्यात् । परिमा- 
णस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि इयदस्तीति परिमितिविशेषनिणयाभावात् 
तस्याप्यनिणयः स्यादिति वोध्यम् । अनुमानाघौनप्रन्र्तिनिन्च्योः 
सदेदादपि सम्भवेनानुमानस्य निश्चयत्वं न कटप्यमित्यत आ- 
ह । सदेहादिति । बाघधावाधादिसाम्यत इति । यथा परत्यक्चे निञ्चि- 
नोमीत्यनुभवस्य बाधकाभावेन तस्य निश्चयत्वं तथान॒मितावपि 
निधिनोमीत्यनभवस्य बाधकाभावेन तस्यापि निश्चयत्वमङ्गी- 
कायम् । यदि च गोरवलक्षणवाधकवबटलेनानुमानस्य निश्चयत्वं न क- 
ख्प्यते तहिं ततत एव प्रव्यक्षस्यापि अनिश्चयत्वं कि न कर्प्यत 
द्त्यथः । देत्वभावादयुमानमेव नोदेतीति चावौकणोक्तम- 
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यत्तु चावाकेणोच्यते । 
विशेषेऽनुगमाभावात्सामान्ये सिद्धसाधनात् । 
तद्रतोऽनुपपन्नत्वादनुपानक्था कुत इति ॥ 
अन्यत्र च| 

विषानुगमाभावात्सामान्ये सिद्धसाधनात् । 
अनुमाभङ्गपङ्कऽस्मिन्निमग्ना वादिदान्तिनि इति ॥ 

तत् स्ववचनविरुद्धम् । अनुमाननिरासाय हैतुषन्यास्तात् । 
तस्य च हेतोः स्वस्ताध्यव्याप्त्यनमभ्युपगमेऽनुमानस्य तेन बाधि- 
तुमक्शक्यत्वात् । अभ्युपगमे तत्रापि विकेषेऽनुगमाभाव 
इत्यादिप्रसगात् । 

न व्या्चिरनिणयायोगादिति व्याप्तमिदं न वा। 
जुवदति । विज्ञोषेऽन॒गमाभमावादिति । ननु व्यापकावेशेषोऽनुमी- 
यते उत व्यापकसामान्यम् विडोषस्य पञ्चसंबन्धिनः पूवमक्ञाने- 
न तन्निरूपित्वाप्तरज्ञानात् तदननुमानात् न प्रथमः। व्यापक- 
सामान्यस्य व्यासिप्रहदशायमेव गरद्ातत्वात् सिद्धस्ाधने 
नानुमानं नोदेतीति द्वितीयपक्ष ऽप्य नुपपन्न इत्युभयथापि पक्षस्य 
साध्यवत्वज्ञानमश्क्योपपादनमित्यनुमानप्रसक्तिरसम्भाविनीव्यथः । 
अन्यत्र चेति । चा्वाकेणेव प्रकारान्तरेण कथितमित्य्थः। अन्यत्र 
चत्यत्र उच्यत इत्यनुषञ्ज्यते। अनुमाभङ्गपङ्क डति । आस्मिन् विकद्प्या- 
भिहितेऽयुमानभङ्गसूपे कदमेऽचुमानप्रामाण्यवादिन प्व गजा 
निमश्ना इत्यथैः । स्ववचनविरोधमवेपपाद्यति । अनुमाननिरा- 
साय हेतूपन्यासादिति । अनुगमाभावात् सिद्धसाधनात् तद्व- 
तोऽनुपपन्नत्वादितव्यादरिदेतूनां साध्यसाधकत्वासाघकत्वयोरस्मदि- 
टसिद्धेश्चावकस्य प्रतिज्ञाविरोध इत्यर्थः । ननु हेतुखाध्ययो- 
नियतसरम्बन्धरूपा उ्था्तिरेव नास्ति शतशः सहचरितयोरपि 
पा्थिवत्वखाहटेख्यत्वयोः चञ्जमणो व्यभिचारद्दौनेन सर्वत्रापि 
व्यभि वारसरम्भवेन नियमायोगादिव्यत आह । न व्या्तिरिति। 
कुत्रापि व्याक्तिरेव नास्ति नियमायोयादिति त्वदुक्तयोरहतुखाध्य- 



९६ न्धायपरिष्ुद्धौ । 

व्याप्तं चेत्खीकृता व्याप्षिने याप चेन्न दूषणम् ॥ 
सवस्य व्यभिचारित्वे व्यभिचारो न सिध्यति । 
एकस्याग्यमभिचारितवे न सवेव्यभिचारिता ॥ 
ततश्च सामान्यशिद्धेव व्याहतो; पक्षधमताख्यषहका- 

रिसाित्यात् साध्यविदेषसुपस्थापयतीति दशंनवलादभ्युपे- 
त्यम् । अप्रमाणत्वपक्षेऽप्यन्वयव्यतिरेकावसिता सैव दहि सा- 
प्री । अन्यथानुपमानतो विशेषपतीतिमाचस्याप्यनुदयपरसंगा- 
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तच । यथा च सामान्यवाः स्ामद्मिध्वपातना विञ्चषवुञचुत्सा- 

योव्यपिरस्ति न वा । आये व्यासिस्वीकारापत्तिः अन्त्ये त्व- 
दुक्तहेतोव्योप्यत्वाभाविनासाधकत्वाद्या्तिनिरासो न भवतीत्य- 
थेः । सर्वो व्यभिचारी मेयत्वात् सम्प्रतिपन्नवदित्यादि परो- 
क्तव्यभिचारसाधकानुमानानि दूषयति । स्वस्यति । खवेस्या- 
पि घ्यभिवारित्वे त्वदुक्तदेतोरपि व्यभिचारत्वेन साघानाक्षमत्वा- 
दुक्तसाध्यसिद्धिरेव नास्ति । त्वदुक्तहेतुमात्रस्याज्यभिचारित्वे 
तस्य सवैपदाथोन्तगेतन्वेन सवो व्यभिचारीति प्रतिज्ञाविसे- 
ध॒ इत्यथः । प्रतिवन्द्या अनुत्तरत्वं मन्वानं प्रत्यनुमानहेतुं व्या- 

स्षिग्रहमुपपादयति । ततश्चेति । सामान्यव्यािज्ञानमेव पश्च- 
धर्मताज्ञानरूपसदहकारिविद्तेपसमवादहेतं पक्चखम्बान्धञ्यापकमनु- 
मापयतीत्य्थः । अस्मिन्नर्थे प्रमाणमाह । दशेनवलखादिति । 
रोकानु भवस्येव तत्र प्रमाणत्वमिति भावः । अप्रमाणत्वपश्च 
इति । अनुमानस्य स्ायात्मकत्वाज्गोकरेऽपीत्य्थः । सेव पश्चध- 
मैताधीसहङता सामान्यव्या्तिधीरेवेत्य्थैः । विंशेषप्रती तिमात्र- 
स्यापीति । पक्षे साध्यखश्यस्यावीत्यथः। इयांस्तु "विशेषः पश्चध- 
मताधीसहकृता सामान्यतो व्या्िरेव पश्च साध्यप्रतीति ज- 
नयतीति संह्ायानुमानवादिनाप्यङ्गकायमेव । अन्यथा परो- 
क्षसखाध्याथप्रबृच्यनापत्ते;ः । सा साध्यप्रती।तिरनुभवरूपेत्यस्माभिः 
स्वीक्रियते स्वया तु हंसयरूपेव्यनुमानमङ्गीक्रियते इति न 
सामग्न्यतिद्धिस्त्वया वक्तुं शक्येति भावः । सामान्यवुदधर्विशे- 
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दिहैतुस्तथा सवेविशेषसंग्राहिसापान्यव्या्िधीरपि वषिशेषातु- 
मितिहेतुरिति यथादशनमाद्रियेथाः । सा च साध्यविशेषपक्ष- 
सबन्धपात्रात्मा तरय्यन्तविद्धिरिष्यते । तदतिरिक्तविशेषानु- 
माने त्वनुगमामावविराधादयो दोषाः स्युः । अत एव च वय- 
मत्यन्तातीन्दरियवस्त्वनुमानं नेच्छामः । तदेतस्मूत्कारेरेव “शा- 
ल्रयोनित्वात्'" इति जगतुः श्ल्चैकपरपाणकलं वदद्धिः भद्- 
रितम् । अस्त्वलुमानं परमाणं तथापि प्रयक्षान्तभूतं स्या- 
दिति चेन्न साक्षादिन्धियव्यापारसाध्यल्वाभावात् । नापि छि. 

षगोचरकायजनकत्वं सानिददौनमुपपादयति । यथा चेति । नन्वे 
वमनुमानस्य प्रमाणत्व इंदवराद्यतीन्द्रिया्थसिद्धिरनुमानतोऽशक्ये- 
त्यभ्युपगमो विर्ख्यत श्व्यत आह । सा चेति । अन्यज् प्रमा- 
णान्तरसिद्धस्यैव वह्वयादेः पश्चसम्बन्धमाच्रमेव हेतोः पक्चधर्मेता- 
बलत्सिध्यति न त्वतीन्द्रियमिति वेदान्तनिष्णातेरमाष्यकारादिभि- 
रङ्गीक्रियते इत्यथः । अतीन्द्रियाथौनुमानाङ्गाकारे दोषमाह । अति- 
क्तेति । अत एव चेति । यतोऽत्यन्ता्तीन्द्रियायुमाने चा्वाकोक्ता 
विज्ञषानुगमाभावादयो दोषाः स्युरत एवत्थथः । जगत्कतैः राख- 
कप्रमाणकत्वं बवदद्धिः सूुजकारेरेवानमानस्याव्यन्तातीन्द्ियार्थ पा- 
माण्यं नास्तीत्यथोदुक्तमेवेव्याह । तदेतदिति । नन्वनुमानस्य घा 
माण्यल्पि न प्रमाणान्तरत्वं तस्य परत्यश्च एवान्तभावसद्भावा- 
त् । तथा च प्रत्यक्चपेकमेव प्रमाणमिति मया प्रातिज्ञातमन 
हतमेवेति पुनरपि चावांकः प्रत्यवतिष्ठते । अस्त्विति । अनु- 

मानस्य पत्यश्चत्वमिन्द्रियजन्यत्वेनेव वाच्यम् अन्यथासस्भवात् । 
तन्न बहिरिन्द्र्जन्यत्वात् प्रत्यक्चत्वमुतान्तरिन्द्रियजन्यत्वात् । उ- 

मयत्रापि साक्षादिन्द्रियजन्यत्वात् उत खद्धारकतया तज्ञन्यत्वा दिति 
विकस्य न प्रथर्मद्धितीययोः प्रथमावित्याह । साक्षादिति । अन्त- 
वहिरिन्द्रियाणां साध्येन सन्निकषोभावेन साध्यज्ञानस्य साक्षात्त 
दुभयजन्यत्वाभावादित्यथः । प्रथमद्धितीयमाशङ्खय निराकरोति। 

नापीत्यादिना । स्मयमाणचखिङ्गादेति ; तत्र चिङ्खज्ञानस्य स्म्रतिरूप 

१२ 
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ग्रहणावान्तरनव्यापारदररेन्द्रियजम् । इन्धियन्यापारोपरमेऽपि 
स्मर्यमाणलिङ्काद्व्यापकप्रतीतेः । नापि संस्कारादिपरयासस्यां 

मानसता । ब्चेन्दरियग्राहयेष्वपि तत्तसत्यासस्या मानसमत्यक्ष- 
त्वभरसंगाव् । न चेतदिष्टम् । बाह्यान्तरप्स्यक्षविभागायोगात् । 
बाह्यार्थेषु च मनसः स्वातन्त्यादशैनात् । यत्परतन्त्रता म- 
नसस्तत्पृथक परमाणमित्युच्यते । वेयांशपारोक्ष्यं चानुभि- 
तेरोन्धरियकत्विरोधि । परंपरया प्रयक्षमूटतमात्रेण प््यक्ष- 

त्वेन बहिरिन्द्रियजन्यत्वाभावान्न द्वारत्वम् । तज्ञन्यस्तजञ्जभ्यजनको- 
ऽवान्तरव्यापार इति ्यवान्तरव्यापारखक्चषणम् । तथा चान्यन्नापि न 
लिङ्गज्ञानस्य व्यापारत्वम् । अत्रैव व्यभिचारादिति भावः । द्विती- 
यद्धितीयमाश्ख निराकरोति । नापीति । सस्कारादीत्यादिपदेन 
तज्जन्या व्याप्त्यादिस्ष्ठातिग्द्यते । बाद्येन्दियग्राद्येष्वपीति । विषयेषु 
बाद्येन्द्रियसन्निकर्षाणामेव मनःप्रत्यासत्तित्वसखम्भवेन बाद्यन्द्रि- 
यजन्यज्ञानानामपि मानसप्रत्यक्चत्वं स्यादित्यर्थः । इष्टापत्ति परि- 
हरति । नचेति । विभागायोगादिति । बाद्यान्तरभ्रत्यश्चभदस्य सर्वा- 
चु भवाक्िद्धस्याप्यपलाप्रसङ्गादिव्यथैः । नु यदसाधारणं स- 
हकायासादय मनो बहिगाचरां प्रमां जनयति तस्थव भ्रमाणान्त- 
रत्वमिति चश्चुरादि बाद्येन्द्ियाणामपि परथर्प्रामाण्यमस्तीति न 
बाद्यान्तरप्रत्यक्चविभागावरोध इति; यदि तर्हिं व्याप्त्यादिज्ञानाना- 
मपि मनःसहकारिणां सिद्धं पृथकपभ्रामाण्यमित्यमित्रस्याह । बाद्या- 
अगिष्वित्यादिना । नन्वनुमितेः स्वप्रकारात्वन स्वांशे प्रत्यश्चत्वस्य 
वक्तव्यत्वेनाविरोघाय वेद्यां पत्यक्चत्वमेवास्तु अतो नानुमान- 
स्य बहिभाव इत्यत आह । वेद्यांशोति । धूमाद्वहं प्रत्येमि न 
दयामीत्यलभवसिद्धेन वेद्यां पारोक्ष्येण विरोधात् तत्तपरत्यक्चत्व 

मङ्गीकतं न शाक्यते अशभेद्श्च स्ृताविव बेद्यत्वांशयोः परोश्षस्वा- 

परोश्चत्वविरोधं शमयतीत्य्थः । नु पूवं प्रमाणत्रेविध्योपपाद्नाय 
भ्त्यक्षादिभूखानां स्मृतीनां प्रत्यक्चा्यन्तभोवो दृङितः तद्धदनुमान- 

स्यापि प्रत्यक्षमूकत्वात् प्रत्यक्ष एवान्तभावः स्यादित्यत आह । 
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त्वोपचारं तु न वारयापः। न चानुपितिः स्प्रतिपात्रमि- 
ति वक्त शक्या । अपरिकविषयकत्वात् । न चानेकसंस्का- 
रसम्भेदेन तव । अतुभूतानेकस्परणयोगपदय सम्भवेऽपि वै 
रिष्टयविज्ोषस्याननुभूतस्य स्णृत्ययोगात् । शब्दस तु अस 
सम्भावितमेव । अतः सिद्धमतुमानं प्रमाणमिति । अनधिक- 

म्रतयक्षमूलत्वमा्रेणेति । प्रव्यक्षादिमूलाखु स्छतिषु गोणः प्रत्य- 

क्चादिव्यवहार इष्ट॒ पवेत्यथः । नन्वस्तु स््टतावनुमानस्यान्तभा- 
वः स्मृतेश्चाप्रामणत्वात् प्रव्यक्चमेकमेवेति प्रतिज्ञाया न हानि. 
रिति पुनरपि चाबौकः शङ्कत तत्राह । नचेति । अधि- 
कविषयत्वादिति । साध्यगोचरसंस्काराविषयपक्षविषयत्वादिस्य- 
थः । नयु पक्षसाध्योभयगोचरसस्कारद्वयसम्भेदेन तदुभयगो- 
चरा स्मरतिः स्यात् सेवानुमितिरित्याशङ्खय परिहरति । नचेति । 
वैरि्रचस्येति । पक्षसाध्यसंसगेस्येत्यथः । नलु परार्थाचुमानस्य 
न्यायमुलत्वात्तस्य छ्देऽन्तभावः स्यादिति तरस्थशङ्कां निराक- 
रोति । शाब्दत्वं त्विति । असम्भावितमिति । परार्थाचुमनेऽपि 
न्यायसुखत्वाद्यापिपक्षघ्मताज्ञानाद डुमितिरन्येव जायते । तस्यां 
त॒ चशाब्दत्वमसम्भावितमेवेत्यर्थः । अचुमितिखक्चषणे व्याप्य 
व्यापकयोः प्रवेश्ादननुखहितोपाधरूपहितप्रत्ययायोगात् अचु 
मितित्वं दुज्ञानं स्यादिति तयोटेक्षणमाह । अनधिकरत्यादिना । 
कारतो देशतश्च तदुभयतश्च व्याप्याः; व्यापकाश्च जिप्रकारास्ते- 
वामेकयन्लेन लक्षणकथना्थं देशकालयोरुपादानम् । न्युनवृत्तिन्या- 
प्यमधिकन्त्तिव्यापकमिव्युच्यमाने समव्थाध्िकयोव्यीप्यव्या- 
पकयोरव्यासिः स्यादिति अनधिकदेराकालनियमं व्याप्यमन्यून- 
देश्षकालडल्तिव्यापकामिति व्यतिरेकमुखेनोक्तिः । नियमराब्दोऽज 
चृत्तितारूपसम्बन्धपरः । अत एव व्यापकलक्षणे वृत्तिाब्दः प- 
युक्तः । सम्बन्धनियमरूपाया व्या्तेऽ्यप्यनिष्ठतां दशोयितुं तत्र 
नियमरोब्द प्रयोगः । अधिकदेराकारुवत्तिनि व्यभिचारिणि वहधा- 
दौ न्यूनदेशकाखवत्तिनि घूमादावव्यापके चातिव्याक्षिवारणाय त- 
दिशषणद्यसुभयनरेति दष्टव्यम् । नन्ववमिदं प्रमेयमभिधेयत्वा- 



१०० न्यायपरिशुद्धौ । 

देशकालनियतं व्याप्यम् । अन्युनदेशकालद्रत्तिव्यापकम् । त- 
ददूः । 

देशतः कालतो वापि समां न्यूनोऽपि वा भवेत् । 
स्वव्याप्यो व्यापकस्तस्य समो वाप्यधरिकोऽ्पि वा ॥ 

देशकाटनियमश्च कविदेशेक्ययागपच्ाभ्याम् । यथा . रसगुड- 
त्रयोः । कचिद्योगपच्मा्ेण । यथा गन्तृच्छायासूर्यस्थि- 
दिति केवखान्वयिन्यधिकद् राकाटार्धरसिद्धाअनधिकदेरकालटच्त्ति- 
त्वमभिघेयत्वेऽव्याप्तराभिति चत् तत् किम् अधिकदेद्ाकाख्वत्येभिधे- 
यत्वे न भवतीतिचत् अत एव लक्षणे नाव्याश्मिति पर्यतु भवा- 
न् । यथा चेतत्तथा केवलान्वयिनः पञ्चमरूपोपपादने आचर्यैँ- 
रेवाभिधास्यते । व्याख्यास्यते चास्माभिरि्युपरम्यते । देशतो 
व्याप्यव्यापक्रयोः कारतो नियमाभावात् कारतो व्याप्यव्यापक- 
योर्दैदातो नियमाभावादव्या्तिः स्यादित्या सम्भावितः 
नियम एव लक्षणे निदिद्टः तेन नाव्याक्निः स्यादिति हदि नि- 
श्राय तथैव ब्रद्धसम्मतिमाह । तदादुरित्यादिना । नन्वेवमनचु- 
गमः स्यादिति चेन्न कस्य कि व्याप्ये कथं व्याप्यतेति लौकिक- 
व्यवहारानुसारेण लक्ष्याणामनयुगतत्वेन छक्चणाननगमस्यादोषत्वा- 
त् । रवं च व्याप्यस्येव अनधिकदेशकालवरत्तित्वं व्यापकस्ये- 
वान्युनदेशकालड्त्तित्वमिति नियतम् । व्याप्यव्यापकयोदँशकाल- 
कृतं सामानाधिकरण्यमेव व्याप्िरिव्युक्तं भवतीति हदि नि- 
धाय नियतसामानाधेकरण्यरूपाया व्याः काल्देश्चभेदाभ्यां वै- 
विध्यं दशेयति । देदशकारखनियमश्चेति । रसगुडत्वयो रिति । र- 
सविदेषगुडत्वयोरित्यथः । रसमा्रस्य गुडत्वव्यभिचारित्वा- 
दिति द्रष्टव्यम् । रसगुडयोरिति पाठे तु नैयायिकमतनोदाहर- 
णमिद् तैरवयव्यज्गीकारादृगुडावयवनिष्ठरस विशेषेण गुडस्य सा- 
मानाधिकरण्यसम्भवादिति ध्येयम् । इदं च समव्या- 
प्त्यभिप्रायेण । विषमग्यास्िस्तु देशकालयोगपद्याभ्यां धूम- 
वहयोरिति बोध्यम् । गन्तृच्छायास्ुयस्थितिविशेषयोरिति । 
स्वचरणाभ्यां स्वच्छायापरिमाणमधिगन्तुः पुरुषस्य पएतावत्या 



(१५) श्िवस्तेत्रषटी । उत्पलदेवविरचित। ! 

श्ीकषेमराजविरचितवृत्तसमेता( वेदान्तः) 
(१६) मीमांसाबालपकाङ्नाः जेमिनीयद्रादशा- 

ध्यायाथसंम्रहः श्रीभट्रनारायणात्मज- 
भटङङ्करविरचितः। (मीमांसा) २ 

(१७) पभ्रकरणपञ्चिका प्रभाकरमतानुसारि- मी- 

मांसादीन् । महामहोपाध्यायश्रीशालि- 
कनाथमिभ्रविरचितम् श्रीशङ्करभष्टकृतो 
मैमांसासारसंम्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांस।) ३ 

(९८) अद्वैतषद्धासेद्धान्तसारः । पाणेडतप्रवर- 
} श्रीसदानन्द्ग्यासप्रणीतस्तत्कृतव्याख्यास- 

मलङ्कृतः। ( वेदान्तः ) ३ 

(१०) काल्थायनग्रोतस्रम् । महामहोपाध्याय 
श्रीककांचायंवेरचितभाष्यसहितम् । १३ 

(२०) ब्रह्मस्भाष्यम् । भ्रीमास्कराचार्यविर- 
चितं सपूरणम् (वेदान्तः) ३ 

(२१) श्रीहरषप्रणीतं लण्डनखण्डलायम् । आ- 
नन्दुपूणैविरचितया खण्डनफद्धिकावि- 

भजनाख्पया व्याख्यया विद्यासागरीति 

परसिद्धया समेतम्। ( वेदान्तः) १४ 

(२२) अण्यातचन्द्रिका श्रीभट महविरचिता १ 

(२३) श्रीलक््मसहस्रम्- बालबोधिनीव्याख्य- 

याञवतरणिकय। च सहितम् । ८ 

(२४) ब्रह्ममूववृात्तः मरीचिका भ्रीव्रजनाथ- 

भटकृता (वेदान्तः) . = == २, 

(२५) क्रोडपश्रस्ग्रहः । अत्र श्रीकालीर्रङ्र- 

सिद्धान्तवागीङविरचितानि अनुमानजा- 

गदीदयाः भरव्यच्तानुमानगादाधयोः प्रत्य- 
त्तालुमान माथुयौ व्युत्पत्तिवादस्य शक्ति- 
वादस्य मुक्तिवादस्य शब्दराक्तिप्रकाश्ै- 

कायाः कुसुमाञ्नलेश्च क्रोडपन्राणि ३ 

(२६) ब्रह्मसूत्रम् ,द्रेतद्वितदशनम्। शरखिन्दरम- 
टराचतसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकाहित- 

श्रीदेवाचार्य॑परणी तिद्धान्तजाह्ववयुतम् २ 

(२७) षड्दद्रौनसमुचयः । बे द्धनैयाधिकका- 
पिलजेनवैदोषरकजेमेनीयदद नसंच्तेपः । 

परमेयरत्नार्णवश्च ,.. „= ९ 
(२९) अनुमानाचन्तामाणिव्याख्यायाः शिरोम- 

णिकृतदीिव्या जागदीग्री टीका। १३ 

(३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्वायभ्रीमित्र- 
मिश्रविराचतः पारेभाषा - सस्कारप्रका- - 
शात्मकः । सापिण्ड्यदीपकश्च ,.. १९ 

(२१) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्री- 

मित्रमिभ्रविराचतः आहिकप्रकाश्चः ६ 

(२२) स्म्रातिसारोद्धारः विद्रद्ररविदवग्भरव्रिपा- 

वितनिता... 9 

३३) वेदान्तरलमन्जूषा । श्रीभगव्त्पुरुषो- 

समावत 114 
(३४) प्रस्थानरलाकरः । गोस्वामिभ्रीपुरुषो - 

तमजीमहाराजविरचितः... „~ २ 
२९) वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममी मांसा- 

भाष्यं श्रीनिम्बारकाचायंरचितम् । १ 
(३६) योगदानम् । परमहंसपरिजकाचार्य - 

नारायणतीथेविराचेत-योगसिद्धान्तचन्धर- 
कसम ख्यया व्याख्यया सेवलितम् । २ 

२३०) वेदान्तदशनम्। परमहंसपखिाजकाचार्थ- 
श्रीरा मानन्दसरस्वतीस्वामिकृतनब्रह्माऽमृत- 

> किर्गासमाख्यव्याख्यासवलितम्। ४ 
(३८) विश्वपरकाड्ः । कोशः । विदरदररश्रीम- 

हेइवरस्रिविरचितः। ,, „= ३ 

(२९) श्रीषुबोधिनी । श्रीवहमाचार्यविनिर्मिता 
श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामी श्रीविद्रल- 
नाथदीत्नितविरचितटिप्पणीसहिता। ओरी म- 
द्वागवतद मस्व न्धजन्मप्रकर्णं शओआ्रसुबो- 
भिनीटिप्पण्योः-प्रकाडः गोस्वामि अथी 
पुरुषोततमजीमह।राज विरचित र 

(५०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि- 

तमि ग्रविराचेतः प्रूजाभकीद्ाः। ..~ ४ 

(५१) वेदान्ताद्धन्तसप्रहः । शरतिसिद्धा- 
न्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमाि- 
मिग्नविरचितः । वेदान्तकारिकावली 
श्नीपुरुषोत्तमप्रसाद. शर्मकृता अध्यात्म 
सुधातरङ्गिण्याख्य टीकया सहिता । ३ 

मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरिभद्र - (४९) ्वानुभवादशः । श्रीमत्परमहसपस्िरिज- 
मूरिकृतः । < ५ 

२८) शुद्धद्वितमार्तण्डः परका्राव्याख्यासदहितः 

काचार्यनारायणाभ्रमश्ेष्यमाधवाभ्रमविर 
चितः । स्वकृतटीकाविभरूषितश्च । १ 



(४३) याज्ञवल्कस्मरतिः। बालम्भद्रीसमाख्यश्वा- 

ख्यास्मलङ्कृतमितश्षरासहिता । व्य- 
` वहाराध्यायः ११ 

(४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचक्रव- 

तकता । श्रीगङ्गेश्ोपाध्यायविरचित- 
तत्वचिन्तामण्या ग्रीरघुनाथतार्किकञ्चिते- 

मणिविराचतदीधित्या च गर्भिता। ४ 

(४९) ाख्लदीषिका । ब्रीपाध्रसारयिमिग्र भ्रणि- | 

ता। एमकृष्णविरचेतयुक्तिल्लेहपपुरण्या- | 
ख्यव्याख्यया सहिता तर्कपादः । । 

(४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुनञजू्ा महामहो - 
पल्याय-भ्रीनगेज्ाभटूड विरचिता । 

श्रीमद्दुबलचार्य-बालम्भट्ठाभ्यां विर 
चितकुच्िकाकल्रटी काद्रयसंवलिता । १० 

(५9) व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः । 

पर्वतीय विदखेइवरसररिविरचेतः । ६ 
(४८) विरमित्रोदयः । लक्षणप्रकाश्चः। मह.महा- 

९. 

पाव्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः। +) 

(४९) वृहदारण्यकवार्तिकसार श्रीमद्वियारण्यस्वा 
मिविरचितः। मेहेदवर्तं थकृतयालघुसं 
ग्रहाख्यया टीकयास्मलकृतः। : | 

पत्रादिप्रेषणस्थानम् 

(५०) विरमित्रोदयः । राजनीनिप्रकाशः । महा- 
महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः । ५ 

(९१) पूर्वमीमांसा अधिकरणकोमुदी। श्रीमन्म- 
हामहोपाध्याय १० रामकृष्णभट्राचार्य- 

विरचिता परिश्िष्टाधिकरणनिरूपणपूर्व- 
कं टिप्पण्या परिष्कृत ३ 

(«२) प्रसस्तपादभाष्यटी काग्रहः । तत्र क- 

णादरहस्यम् । श्रीङकरमिश्रविरचितम् ९ 

(५३) क्रमदीपिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय 
कारमीरिककेडावभट्रविरचिता । विया- 

विने दश्रीगोविन्दमद्रचार्यक्ृतविवणेोदेन २ 
(५४) वीरमित्रोदयः । तीर्थ्रकाज्ञः। महा- 

महोपाध्याय श्रीमित्रमिश्चविरचितः। £ 

(५५) सांल्यसंग्रहः । तत्र सांख्यत च्वविकेचनम् 

श्रीषिमानन्द् ( क्षेमेन्द्र ) विरचितम् । 

सांख्यतच्वयाथार्थ्यद्ीपनम् भावागणेज्ा- 

विरचतम्। समाससत्रत्याख्या सर्वो 

पकारिणी च । ६ 

(५६) न्यायप्जिद्धिः । श्रीमद्रेङ्कुटनाय श्रीवे- 

दन्ताचार्थभ्रसादिता श्री निवास्ताचायंविर- 

चित न्यायस्नारसमाख्यया टंकथायुत। ।९ 

हरिदासगुप्रः, 
चौखम्बा बनारस सिरी 

॥: 

ग्वे 



0100९. 

(3 9 न्भ 

ॐ १४ 

(0 ̂ 1181 5॥ ऽपरा ऽए १15; 
१.8 

॥) 7 

0.८0 07 1१५ ६1 & [^ 0 प ̂  एप 4 पऽ | 

१0. 290. 
~~~ >~ == 

न्यायपरगुद्धिः । 
आ्रीमद्रेङ्टनाथ ओवेदान्ताचायैप्रसादिता। 

श्रीनित्रासाचायेषिरचित न्यायसारसमाख्यया दकया युता । 
बृन्दावननिवासि स्वविद्याभूषणलक्षमणाचार्यण 

रिप्पणीनिवदन पुरःसरम् 
खदोधिता । 
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आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्छृता ॥ 
खुवणीऽङ्कितमव्याभद्ातपत्रपरिष्छृता ॥ १॥ 
चोखम्बा-संस्ृतग्रन्थमाखा मञ्जुखुदङीना ॥ 
रसिकाजिङकरं कुयादमन्दाऽऽमोदमो हितम् ॥ २॥ 

स्तवकः--२५० 

ककककनक्कनकककक क ककककककनननन 
00000 000 +++ +++ 

~ ६.४ श्रस्यां चोलम्बा- संस्कृतम्रन्थमालायां पभरतिमासं प्रट्ातके सुन्दरः सीसकाक्षरैरुततमेषु प॑नषु 
एकः स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाइयते । एकस्मिन् स्तवके एक एव ग्रन्थो मुद्रयते । 

२ प्राचीना दुरुमश्वामुद्रिता मीमांसविदान्तादिददीन्याकरणधर्माज्साहित्यपुराणादिभ्रन्थां८ 

३ एवाऽत्र सुपरिष्कृव्य मुद्रचन्ते । 

कारिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठज्ालाऽध्यापकाः पण्डिता अन्ये च शाखदृश््यो विद्र 

एतत्परिलोधनदिकार्थकारिणो भवन्ति । ॥ 
४ भारत्यः ्रह्मददीविः,सिहलद्रीपवासिभिश्रेतदुम्राहकैरदेथं वार्िकमम्रिमं सूल्यम्-सुद्राः ७ आनकाः 
५ अन्येयं भरतिस्तवकं । "= =" चन "6 न "व 
६ प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति । ५ न धु &-9 , 

प्षाम्प्रतं मुद्रयमाणा ग्रन्थाः-- खत्रस्य यतीन्द्रपरीमद्विज्ञानमिष्वुकृतव्या- ` 

(१) सेस्काररत्नमाला । गोपीनाथमट्रकृता ख्यानम् । सम्पूर्णं । ( वेदान्तः ) ६ 

ण्ड ..~ = -- .-- २ | (९) स्याद्रादमज्जैमदिषेणनिर्मिता सम्पू्णौ २ 
(२) शब्दकौस्तुभः । भद्रोजिदीक्षितकृत (०) सिद्धितयम्-विशिष्टद्रेतत्र्मनैरूपणपरम् 

(३) इलाकवातिकम् । भट्रकु मारेलविराचतम् श्रीमाष्यकृतां परमगुरुभिः खी £ श्रीयामु- 

पार्थसाराधेमिभ्रकृतन्यायरत्नाकराख्यया नखनिमिर्विरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १ 

व्याख्यया सहितम् । सम्प्रणम् । १० | (१६) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभहर- 
(४) माव्योपबरृहितं तत्त्वत्रयम । विशिष्टदरित- काचार्मसंगरहीनः। आचार्याचत्सुमुनि- 

दरीनप्रकरणम् । श्रीमद्ोकाचार्यपरणौतम्। विरदचितव्याख्येपेतः ( वेदान्तः ) ४ 

श्रीनारायणती्विरचितभाद्रभाषाप्रकाडा- | (९२) विभक्वयर्थनिर्णयो न्यायानुसास्मिथमादि- 
सहितं सम्पूर्णम् ( वेदान्तः ) र् सप्तविभक्तिविस्त्रतविचाररूपः म० म० 

(९) करणप्रकारः । भ्रीब्रह्मदेवविराचेतः ९ श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्णः 

(६) भद्रचेन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री- ( न्यायः), 0 ऋ 

गागाभट्टविरचिता। तक्रं पाद्ः(मीमांसा) २ | (५३) विधिरसायनम् । ओीत्रप्पयदीक्षितकृतम्। 

(9 ) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसारयिमिश्रविर ` सम्पूर्णम् ( मीमांसा) ... = २ 

चिदा सम्पूर्णः ( मीमांसा ) २ | (५४) न्यायसुधा ( तन्तरवार्तिकटीका ) भहसो- 

(८ ) ब्रह्मप्ूत्रमाष्यम्- बादरायण परणीत्तवेदा-त- | मेदवरविरचिता । (मीमांसा) १९ 
# 
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तिविशेषयोः । कविदेरोक्येनैव । यथा पाकतल्नन्यगणयोः । 
कचिद्धिन्नदेशतया भिन्नकाटतया च । यथा दिवानिश्ाकरा- 
स्तगमनातिक्रान्तसमुदरक्षोभयोरित्यादि । अत्रेदं तम् । या- 

छायया इह नभोभागे सूयां वतत इति भूगतया छायया 
नभोगतसूयस्थितिविरषाचुमानात्तयोः कालिकी व्याप्िरित्यथैः । 
राङुच्छायेति पठि तु शद्धः ्राकूभरत्यक्छधायाभ्यां , सू्स्य ध 
त्यक्प्राग्दिगवस्थानं यथासख्यमनुमीयते इति तयोभूनभोगतयोः 
कालिकीं व्याक्षिरिति द्रष्टव्यम् । पाकतज्न्यगुणयोरिति । पाक- 
जरूपदेः कायेख्य तेजःसंयोगरूपपाकस्य कारणस्य च कारतो 
व्याप्त्यभावात् सा दैरिक्येवेव्यथैः । दिवेति । अहि चन्द्रास्तगम- 
नेन पूवैरा्ौ समुद्रक्चोमोऽनुमीयते । चन्द्रदशनात्समुद्रः श्चुभ्यतीति 
प्रसिद्धिः । तत्र चन्द्रास्तगमनं मेरुपिहितनमोदेश्ाक्रामः समुद्रक्चो- 
भस्तु समुद्रजल इति न देरेकयं दिवा चन्द्रास्तगमनं निशि 
ससुद्रक्षोभ इति न कष्टिक्यमपीत्यथेः । अश्रान्तसमुद्रक्षोभेति 
पाठे दिवा वातङृतसखमुद्रक्षाभसम्भवात् तच्यच्रच्यथमश्चान्तपदम् । 
वातछृतस्य क्षोभस्य तावकालिकत्वेन सातवत्याभावादिति दण 
व्यम् । ननु देश्तः कालतश्च व्यधिकरणयोर्नियतसामानाधिक- 
रण्यरूपव्यात्ेरभावात् कथं व्याप्यत्यव्याप्रकत्वे स्याताम् । किञ्च 
महानसीयधूमस्य पवेतीय वहयपेक्षया अधिकदेशब्र्तित्वात् कथं 
व्याप्यता । ननु तस्य व्या्तिमभूदिति चेत्तर्हि सर्वासां धूमव्य- 
क्तीनां परस्परध्यधिकरणसवेवहिव्य क्तयपेक्षया अधिकाधिकरणत्वेन 
धूममाच्रस्य वहिव्याप्यता न स्यात् पवमेकस्या वहित्यक्तेः स्व- 
समानाधिकरणव्यधिकरणधूमव्यक्तिद्धयापेश्षया न्युनवरत्तित्वात्तस्या 
व्यापकता न स्यात् । पतन्न्यायेन सवासां वहिग्यक्तीनामन्यून- 
चृत्तित्वोपपादनासम्भवात् सवेवहिभ्यक्तीनां व्यापकत्वं ने स्यादि 
व्यत आह । अत्रेदं त्वमिति । यारगरूपस्येति । यद्धमाविच्छि- 
न्नस्येत्यर्थः। यादग्रूपेण । यद्व पावच्छिनननेत्यथः । तदिदम् । तद्ध- 
मौवच्छिन्नमित्यथः । तथाच तत्तदधूमव्यक्तीनां व्यधिकरणवहथ- 
क्षया अधिकबृत्तित्वेऽपि नधूमत्वावाञ्छन्नसय वहित्वावच्छन्नापे- 



१०२ न्यायपरिशुद्धौ । 

टग्रपस्य यदेशकालवर्तिनो यस्य॒ यादग्रृपेण यदेशकाटवर्तिन। 
येनाविनाभवः तदिदमविनाभूतं व्याप्यम् । तस्मतिसंव- 
न्धिव्यापकपिति । तेन निरूपाधिकतया नियतः संबन्धो व्या- 

क्षया अधिकन्रत्तित्वम् । धूमवति यस्य कस्यापि वहेः सद्भावात् । 
पव वहिविशेषस्य स्वसमानाधिकरणव्यधिकरणव्यक्तिद्धयाने- 
छद्धित्वावच्छिन्नन्यु नच्त्तित्वेऽपि न वहित्वावच्छिन्नस्य न्युनचत्ति- 
त्वं तजोभयच्रापि बहित्वावच्छिन्नस्य सखद्धावादिति नाव्याधिर- 
ति भावः। अविनाभावः। नियतसामानाधिकरण्यमित्यथः । तथा 
च चन्द्रास्तगमनसमुद्रक्षोभयोर्भिन्नकारुत्वेपि न कंदिवारूपस्थुक- 
कारमादायावच्छेदकमेदेन वृश्र सयोगतदभावयोरिवैकाधिकरर- 
ण्यस्य नियतस्य सम्भवान्न पूर्वाक्ताव्या्निरिति दष्टव्यम् । ष- 
तेन कारतो देद्तश्च व्यधिकरणयोग्या्षेत्वेऽपि व्याप्यस्य सा- 
ध्याधिकरणन्रत्तित्वाभावात् न पक्चध्र्मतेति चोद्यं निरस्तम् । न- 
न्वेवमप्यह्वि चन्द्रास्तगमनस्य सयुद्रक्षोभाभावसमानाधिकरण- 
त्वाद्यमिचारः स्यादिति चेत् ? छृश्चः कपिसंयोगी एतदच्ुश्चत्वा- 
दित्यत्रैतद्रक्चत्वस्य कपिखयोगाभावसमानाधिकरणस्य व्यभिचारं 
कि मन्यसे ? नेति, चेत् कुतः ?2 साध्याभावस्य धाक्तियोगेसमा- 
नाधिकरणत्वेन व्ययिचारानापादकत्वादिति चदजापि तव दष्िनं 
तमो रुषिता । अदहोराचकूपे एकस्मिन् काटे साध्याभावस्य भ्रति- 
योगिसमानाधिकरणत्वेन व्यिचारानापाद्कत्वान्न दोष इति व- 
णनीयम् । अवान्तरकारुयेदस्तु मूखा्रमेद् इव समाधेय इति 
ङतं ॒प्रसक्तानुध्रसखक्तया। नन्वेवमपि व्याप्यव्यापकयोर्नियतसा- 
मानाधिकरण्यस्य पश्चादन्यत्र निश्चयः पश्च तत्रसंदेदेन निणे- 
यायोगात् तथाच स इयामो मित्रातनयत्वादित्यत्र पक्चातिरि- 
क्तेषु सक्तु पुत्रेषु मित्रातनयत्वदयामत्वयोः निथतं सामानाधिक- 
रण्यं गृहीतमिति तत्राप्यवुमितिः स्यात् । पश्चीयसाध्यसामानाधेक- 
रण्यसदेदस्याध्रतिबन्धकत्वात्। यदि च पक्चीयसाध्यसामानाधेक- 
रण्यसंदेहेन साध्याचुमितिव्याच्ित्रदयोः प्रातिवन्धस्तदाचुमानमाच्- 
स्योच्छदः स्यदिति नेयं व्यापिरित्यत आह । तेनैति । तेन व्यापकेन 
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पिसियुक्तं भवति 
् 9 म (~ € <न 0 ए 

यथपिरसम्भ भूसामदश्नगम्यततु सा) 

नियतः सम्बन्धः व्याप्यस्य सामानाधिकरण्यमित्य्थः। निरूपाधि- 
क तयेति । “सहयुक्ते ऽप्रश्वानेः' इति तृतीया । निरूपाधिकत्वमुपा- 
धिज्ञानरहितत्वमर । तनोपाधिक्ञानाभावेन सहितं नियतसामा- 
नाधिकरण्यज्ञानमेवाचुमापकमिस्युक्तं भवतीति निष्कषः । तथा 
च स दइयामो मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजत्वापाधिक्ञा- 
नेनाहितस्य खाध्यसामानाधिकरण्यसन्देदस्यानुभितिव्यापिप्रद- 
योः शरतिवन्धकत्वेऽप्यन्य्र स्वारिकपक्षीयसाध्यसामनाधि- 
करण्यसश्यस्यायुमितिव्यािग्रहयोश्राद्यसंरायत्वेनाप्रातिवन्धकत्वा- 
त् नाचुमानमाचनोच्छेद इति भावः । अन्ये तु श्त्थभूतल- 
क्षणे तृतीयामाधित्य निरूपाधिकतयोपाध्यमावेन नियतो व्या- 
चत्तः सम्बन्धः सामानाधिकरण्यमयुपाधिकं सामानाधिकरण्य- 
मव व्याप्िस्तेनोपाधिव्रहस्थखे व्यापि्रहाभावादेवाननुभिति 
वणेयन्ति । नन्वेषा व्या्िघ्रदीतुतरेव न शक्या । सा किं सङृत् 
साध्यहेतुसहचारद शनन युद्यते उत मूयोभिस्तद शनेः । नायः व्य- 
भिचारिणोऽ्पि सश्ृत्सहचारदशनसमस्भवनातिप्रसङ्गात् । नान्त्यः 
आश्युतरविनाशिनां भूयसां दशनानां क्रमिकतया मेखनाभावात् । 
भूयोद रोने सत्यपि व्याभिचार ग्रहे व्याप्त्यग्रडाच् । न चोपाध्यभाव- 
ज्ञानरूपसहकािवेरम्बात्तद्िरम्बः । तस्यावरयकत्वे भूयस्त्वविशे- 
पणवेयथ्यात् । किञ्चानुपरस्थितोपाघेव्याभिचारस्फूतों न्यासि्रह- 
स्याुभूयमानतया नोपाध्यभावज्ञानमपि तत्छहकारि । अपि बव 
यञ्नोपाध्यभावावधारणे व्यभिचारित्वभ्रमस्तत्र ष्याक्षिग्रहप्रसङ्गः । 
न चोपाध्यभावस्य व्यभिचाराभावव्याप्यत्वात्तज्ज्ञाने कथं भ्य 
भिचारज्ञानमिति वाच्यम् । प्रत्यक्षे व्याप्त्यग्रहस्याप्रतिव- 
न्धकत्वात् । अन्यथा शाद्धुत्वज्ञाने पीतत्वपरत्यक्चानुदय- 
प्रसङ्गः । तथाच प्रत्यक्षव्यभिचारक्ञने बाधकाभावः । किं ब. 
हूना व्यभिचारामावव्याप्यत्दस्यापाध्यभावेऽज्ञानदरायां तत्र 
व्यभिचारज्ञाने बाधक्राभावाच्यत्युमभयथापि व्यात्तिग्रहासम्भवा- 
न्नाचुमानस्य प्राम्राण्यनिस्तार इति चोद्यं निराकरोति । यथोप 
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सकृद वानवच्छिन्नसषन्धो नहि भासते ॥ 
तदुक्तं वरद विष्णुमिभरेः । तस्मादनुमानाङ्गमूता व्यात्निभूयो- 

दशीनावसेयेवेति । तच्वरत्राकरे तु सा सकृदशंनसाध्यैवोक्ता । 
सम्बन्धोऽयं सन्रद्राष्चः भरतीतिस्वरसात्तथा । 
प्रतीतयो दि स्वरसाद्धमधम्येवधीन् विदुः ॥ 

वः ^ 

स्भमिति । सा नियतसम्बन्धरूपा व्यात्तिभूयाभिदैश्चनर वगम्यते 1 
तथैव लोके उपलम्भात् । सङृददनन व्यसिग्रह इति मतं 
निराकराति । सछृदेवेति । अनवच्छिन्न: बहुभ्याक्तेनिरूपितत्वेन 
सछृद् ट ए्ग्यक्तिमात्रापरिच्छिन्नः निरुपाधिक इति वा सम्बन्धः । 
सामानाधिकरण्ये न भासते उपाधिव्यभिचारशाङ्कयोः सशृदशीने- 
न निरासासम्भवात् । दिङाब्दोऽस्मिन्न्थे आपामरपण्डितमव्याह- 
तां प्र्द्धि द्योतयति । तुशब्दः पूर्बाक्ताशोषशाङ्काव्यावतकःः 
उपाधिव्यभिचार्योरुपरस्थिव्यभावे नियतसामानाधिकरण्यरूपा 
निरूपाधेकसम्बन्धरूपा वा व्यास्तिस्तत्तत्प्रमाणेगृद्यत इति सर्वस- 
म्प्रतिपन्नम् । तत्रैकताधिकरणे कयोधिच्याप्यव्यापकयोः सामाना- 
धिकरण्यस्य सक्ृददानन प्रण ऽन्यत्राप्यवमेवेति नियमांशस्यो- 
पाध्यभावस्य च ब्रहीतुमशक््यत्वात् भूयाभिरेव दरानैरधिकर- 
णप्रततयोगिव्यक्तिसदावगाहिमिरनवगाह्होभिव व्यभिचारोपाधिश- 
ङ्योर्निरस्तयास्तावदयेनजनितसंस्कार सखदकृते ननिन्तम्रत्ययेन पूवे- 
दष्ारोषाधकरणप्रतियाग्यवगाहिनिरुपाधेकतया वा नियत- 
तया वा सम्बन्धोऽवगाद्यते । तेषां च दद्नानां मेखकाश्च सं 
स्कारादइतिन किचिद्नुपपन्नम् । तदिदं वक्ष्यति भयोद रनजनित- 
संस्कारसमुदायाश्रीनविमरोविरोपेणोपाधिसस्मावनामुच्छिन्द्ता 
निःरङ्सम्बन्धनियमासद्धिरिति। तच्वरल्लाकरप्रन्थ विरोधं शचमयि- 
तुं तमनुवदति। तच्वरत्नाकर त्विति। सम्बन्धोऽयामिति। सामना- 
धकरण्यमा्रमित्यथः । अस्मिन् मते व्यभिचारज्ञानविरहे स्वरूप- 
सति सामानाधिकरण्यमेव व्यापि: । अत एवाह प्रतीतिस्वरसा- 

दिति । एकनैव ददरोनन साध्यसामानाधिकरण्यसम्बन्धन्रहः स्वर- 
सादेव जायते । तदेवापपाद्यति । प्र्ततयो हीति । सर्वौः प्रतीतयो 
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इत्यादना । सकरृद्व च सवेधूमन्याक्तग्रहणमपि सापान्य- 
रूपक्यादुपपादितम् । असन्निकृषटेष्विन्द्रियसंयोगश्च सेयुक्ता- 
धरिताश्रयत्वमिल्युक्तम् । सनिरहितधृमादेग्यक्तियुक्तस्येन्दियस्य 
तदाश्रितधूपत्वादिः संयुक्ताश्रितस्तदाश्रयत्वेन व्यक्तयन्तरागि 
संयुक्तानीत्यादिना। 

तृतीयः सन्निकर्पोऽयं सन्निकषनिरूप्रणे । 

अुक्तस्तत्ममेयस्य व्याप्तैरतरेव साधनात् इत्यन्तेन । 
इद तु सवेमत्यक्षत्वमसंगभीरषो वेवं मन्यन्ते । पव पूत्रसह 

द् शनान्तरमनपेशष्यव धमधर्मणस्तषां सम्बन्धं च गृह्णन्तीत्यथेः । नयु 
सवासां साध्यसाधनव्यक्तीनां सङ्देव ब्रहासम्भवात् कथ ता- 
चन्निरूपितं सामानाधिकरण्यं सशृदशंनगम्यमिव्यत आहे । 
सशृदेवेति । नयु सामान्यप्रत्यासत्तिरूपसन्निकषौङ्गकारे “अचर बद्धा 
विदामासु'रित्यादिना सन्निकपद्वयस्यैव निरूपणमसंगतं स्यादि- 
त्यत आह । तृनीय इति। तत्थरमेयस्येति । व्याप्तेः प्रकारान्तरेण 
ग्रदीतुमशक्यत्वात् अत्रैव सामान्यस्य सन्निकषत्वं कल्प्यत इत्य- 
थः। इदं त्विति । इदम् । सामान्यस्य सन्निकर्षत्वकद्पनपूवैकं व्यासः 
सकृद रोनगम्यत्वसाधनम् । सामान्यप्रत्यासदयङ्गाकारे सर्वेषां सर्य 
पदाथाः प्रत्यक्चाः स्युरिति अस्यन्तोऽस्मदीयाः व्यात्तित्रहोपपादने 
उपपत्तिबाहल्यपरमिति मन्यन्त इत्यर्थः । अ्वाचीनास्तु सामा- 
न्याकारेण सू्वसाक्चात्कार दग्र एव विरोषाकारेण पत्यक्षाभावादेव 
तेषु संशयविपय्योसाविति वदन्ति । तदसत् प्रमेयतया. विशव. 
साक्षात्कारेण प्रत्यश्चाभावस्य बक्तुमहक्यतया संशयविपर््यै 
याद्यभावापादनस्य दुरुत्तरत्वात् । ननु प्रमेयतया विश्वसलक्षा- 
त्कारे$पि तद्धिशषप्रकारकसाक्चाल्काराभावान्न दोष इति चेत् । 
ध्रमयवानिति विइवभकारकसाक्ातूकरेण पूर्वोक्तापादनस्य दु- 
रपनोदत्वात् । नच सामान्यप्रत्यासच्यभवे कर्थचिद्पि भ्या- 
तिग्रहासम्भवात् तत्सिद्धौ विदवखाक्षात्कारप्रयुक्तदोषाः कथ- 
चिदुभाभ्यां समाधेया इति वाच्यम् । सामान्यप्रत्यासत्तिमन्तरेण 

१४ 



१०६ न्यायपरिशुद्धौ । 

ददनजनितसस्कारमचयसहङृते स्वन्तिमे परत्य सद्ेदेव सा्पा- 
न्यत्तस्तज।ती यसमस्तसङ्काहिसद्धतुसामग्री मदिम्नाप्यसम्बन्धष- 
काशायोगात्। सम्भावितसम्बन्धपरकाशनमात्रपरत्वे तु नातिषस- 
ङ्गः । एवं वास्तु सदरदशेनेन भूयोदशञनेन वा व्याप्नि्रहस्तत्ाप्य- 
न्तिममन्यद्रा ग्राहकं बाह्यं मानसे वास्तु तत्र स्ैरपि भूयोदर्शनं 
न परित्याञ्यम् । तत्रापि भूयोदशेनजनितंस्कारसमुदाया- 
धीन विपशेविशेषेण उपाधिसम्भावनायुच्छिन्दता निःशङ्सम्ब- 

भूयोभिरदश्ैनेरेवं सम्भावितसर्वसश्राटिभिगव्यीतित्रहस्योपपादित- 
स्वात् तदिदं वक्ष्यति । सामग्रीमदिम्नाप्यसम्बन्धप्रकाश्ायोगात्स- 
म्भावितसरम्बन्धप्रकाडानमात्रपरत्व इति । नयु व्या्तिः सरृद्- 
श्ंनगम्येति नायमथः प्रथमददौने गद्यते तत्रापि सामान्यप्रत्या- 
सत्या सवन्यक्त्युर्पास्थतिरिति च किन्तु भूयोदशेनजनितसस्का- 
रखहकृतऽन्तिमश्रत्यये सदेव गृह्यत इति तेन न तत्वरज्ञ!करग्रन्थ- 
विराध इति यदि तर्द तथेवास्त्वित्याह । पूवेपृवति । ना- 
ति्रसङ्ग इति । प्रथमददोनन्राह्यत्वसवैसाक्चात्कारयोः श्रसज्ञो ने 
त्यथः । पवं सङृद्शनेनेति उपपादितेन सखङक्ृदशनेनेत्य्थः । अ 
न्तिममन्यद्वति । उक्तथ्कारसषृदशनं वा तत्सहितानि पूवैद् 
हनानि वेत्यर्थः । कोचेत्तान्ति काः ग्यासित्राहकं ज्ञानं बाछेन्द्रि- 
यजन्यमिति वदन्ति । अन्ये तु तज्ञानं मानसिकमिति वदन्ति । उ- 
भयथपि तदृभूयोदशोनाश्रीनमेव । तत्र बाह्यत्वान्तरविवेकेन न 
प्रयोजनमित्य्थः। ननु सत्यपि भूयादशेने क्राचद्यािग्रहो न दश्यते 
यज्ोपाधिशङ्कारिति तत्कथं भुयोदशेनस्य व्यात्ित्राहकत्वमित्य- 
त आह । तज्रापीति । विमदोविदषणेति । तर्केणत्यथेः । तथा चो- 
पाधिन्यभिचारशाङ्काविरहसदङृतं भूयोददहौनं व्यास्ित्राहकमिति 
नोक्तदोष इति भावः । ननु भूयोभिर्दशंनेव्यां ् षिगरद्यत इत्यत्र किमिदं 
भूयोद शनं भूयःसु व्याप्यव्यापकाधिकरणेषु तयो्द्लनं वा भूयसीनां 
व्याप्यग्यापकव्यक्तीनां वा भूयांसि दद्ीनानि वा नाद्यःपुरुषद्धयाविना- 
भृतेगरदेएकेन पुरुषेण पुरषान्तराजुमानेऽधिकरणस्येकत्वन भूयस्त्ा- 
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न्धनियमासिद्धिरिति च सिद्धम् । अतः परं तु विकरपनपाया, 
सायेवेति विरम्यते । तादारम्यतदुत्पत्तिभ्यामिवाविनाभाव इति 
सौगताः । यथाहुः । 

कायेकारणमभावाद्रा स्वभावाद्वा नियापक्ात् । 
अविनाभावनियमो दशेनान्न नदशेनात् इति । 

तदत् । अकायानासमभूतकरत्तिकोदयादिना अक्रारणाना- 
त्मभूतरोदिण्युदं याच ुमानात् । कथं च तादारम्ये सिङ्गरि हषा 

भावात् । न द्वितीयः दव्यत्वाद्वाच्यत्वाचुमाने अ्थक्तिवाहुटयाभाकात् । 
न तृतीयः भूयस्त्वस्य रिचतुराद्यनन्तप्रकारत्वेनाननुगतत्वात् । न 
चोपाधिव्याभिचारशङ्कानिवतेनक्षमत्वेन तेषामनुगम इति वाच्यम् । 
निवतेकतावच्छेद कापरेचये निवतेकत्वस्य दुग्रहत्वात् । तत्परि 
चये च तस्येव व्यार्तित्राहकतावच्छेदकत्वसम्भवाच्चेति चे- 
न्न । ददीनभुयस्त्वस्येव विवक्षितत्वात् । न चाननुगमः उपधि- 
स ् ायनिवतेनक्षमत्वेनेवानुगमात् । न च निवतेकतावच्छेदकाप- 
र्चियः तत्र तजर सम्भावितसख्यावे दोषस्यावच्छेदकस्य राक्य- 
प्रहत्वात् । तदग्रहे दाषाभावाच्च । नच तथागर्ीतान्येव दृक्ष 
नानि उपाध्यादिसशयं निवतयन्ति नान्यथेति राजाज्ञा । न्च ते- 
षामेब व्याप्िप्राहकतावच्छेद्कत्वमनुगतत्वेन भूयोदश्शनत्वेनेक 
ध्यासिग्रहकारणत्वादिति तदिदमाह । अतः परं त्विति। आया- 
खायेवेति । निष्फलमित्यथः । पतेन हैतुकदुरदुरूहसिद्धाया भावश- 
तभारमन्थराया निबन्धुरप्यनु खन्धानपद्वोमन्धयन्त्या व्यातिलः 
कछ्षणकन्थाया निदन्धननिकेन्धस्तदृग्रहाय व्याभेचाराग्रहतताह्तस- 
हचारग्रहहेतुतया विचाराभिनिकेशश्च परमायाससार इत्युक्तं भ- 
बति । सोगतास्तु तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेवाविनामावः भेद- 
सदिष्णुरभेदस्तादात्म्यं ततः कयं कारणमनुमापयति) तादा: 
त्म्यं च स्वात्मानमेव यथा धूमाद्वहचयुमानं रिश्युपात्वाहृक्तानुमा- 
नं चेत्थाहुस्तन्मतमनूचय निराकरोति । तादात्म्येति । काका 
ग्ण यादिति । कायकारणमवेन वा स्वात्मभावेन वा नियाम 
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बः। तथात्वेन बा भेदे कथं तत् । यदि च रिंशयुपातरक्न- 
[३ [] [क (9 न्दे ^~ 

स्वयोरेक्यं सर्वोऽपि क्षः दिश्ुपेव स्यात् । न वा कवित्क- 
चित् । किंच । 

[8 क 0.4 9, 9 न [क 

साति भाव न कायत कतु सत्यवे भावता) 

तस्माचदविनाभावः स्यादात्माश्रयणं भ्रुवम् ॥ 
व्या्िद्विधा । अन्वयव्यतिरेकमेदात् । साधनविधो सा- 

ध्यविधिरूपेण प्रहत्ता व्याततिरन्वयव्याप्निः । यथा यो धूमवान् 
सोऽप्निमानिति । साध्यनिषषे साधनानेषधरूपेण प्रदरत्ता व्या- 
द्विष्यतिरेकव्यापिः । यथा योऽनग्निः स निधुम इति । सेय- 
मुभयविधापि व्याद्धिरुपाधिसम्भवे दुष्यति । साधनाव्याप- 

[3 0 ई ध. ¢ 

कृत्व सात सत्यसमरव्यप्धिः साधनधमव्यातारच्छा धम उषा 

केन व्यापकेन व्याचत्तोऽ विनाभाव पव व्या्िः । दश्छनादर्लना- 
भ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यासिनोस्तीत्यथेः । नदरनादितिं नञ्- 
समासः । दशेनशाब्दश्चायं कमेणि व्युत्पन्नः । कत्तिकोदयादि- 
नेति । आदेपदेनाकायभरतरसादेनानात्मभूतन चाकारणानात्म- 
भूतरूपा्यनुम।नसङ्कदः । किञ्च व्यात्तिनाम सम्बन्धविरोषः। स 
च भेदाधीन इति कथं तत्प्रतिपक्षे तादात्म्य जाश्रति स्वात्मानं 
खभेतेत्याह । कथं तादात्म्य लिङ्कलिङ्खिमाव इति । सामान्यात्मति- 

शेषात्मना भदो ऽङ्गीक्रियते इत्यत अह । तथात्वेन वा येद इति । 
कथं तदिति । तादाल्म्यं कथमुपपद्यत इत्यर्थः । अनुपपत्तिमेव द- 
शयति । यदि चति । सर्वोऽपीति । आस्रपनसादिरपीत्यथैः । यदि 
च ब्चत्वसच्वस्प्याश्रादो न दाद्युपात्वं तदा रिश्चुपायामपि 

िद्ुपात्वं न स्यादित्याह । कश्चिदिति । कथिदपि बृश्चः शिद्युषा 
न स्यादित्यथः । किञ्च यस्मिन् सति यद्धवति तत्तस्य कार्यमिति 
न कायेटक्षणं किन्तु यस्मिन् सत्येव यद्धवबतीति नियमधघरितं ततः 
कार्यत्वायद्यविनामावोऽङ्गीक्रियते तदात्माश्रयोऽवजनीय इत्याह । 
खति भाव इति विधिर सितत्वम् । उपाधिस द्धावे दुष्यती ति । अनोपा- 
धिकसखम्बन्धरूपव्यासिपश्चे उपािषलस्वे तदभ।वलक्षणबिरोषणामा- 
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भिः । सावयवत्वादनित्यत्वसाधने कृतकत्वस्य कृतकरलाद- 
निच्यलसाधने सावयत्रत्रस्य समव्याप्तहेतुप्रयोगे तत्स्वरूपस्य 
चोपाधितवन्युदासाय विद्ोषणत्रयम् । पक्षेतरत्वादेरूपाधित्व- 
व्युदासाय तु सपशब्दः । इतरथा साध्यव्यापक इत्येताव- 
ता सावयवत्वादेरूपाधितग्ुदासः शक्यः । सावयवमीऽवर- 

वाद्याश्षिरेव नास्ति । नियतसरामानाधिकरण्यग्याप्षिपश्चेतु उपा्ेव्य- 
भिचारव्याक्तत्वात् तदाहि तेन व्यभिचाररूपनियमामावात् सा ना- 
स्तीत्यथः । पदानां व्यावत्यमाह । सावयवत्वादिति । आनित्यत्वरूप- 
साध्यसमनव्याप्तस्यापि कृतकत्वस्य सावयवत्वरूपसाधनव्यापकत्वा- 
त्तत्र नाति व्याक्षिः। अतः साधनाव्यापकपदेन तव्यान्नात्तरितव्यथः। 
क्र तकत्वादि'ति । कृत कत्ववति निरवयवे रूपादौ अनित्ये सावयव- 
त्वस्याभावात् न साध्यव्यातिरिति साध्यसरमव्यात्तपदेन तद्या- 

बृत्तिरिव्य्थः । समव्याप्तदेतुप्रयोग इति । छृतकन्वादनित्यत्वसा- 
ने कृतकत्वस्य द्रभ्यत्वात् संयोगित्वसाधने द्रव्यत्वस्य वा सा- 
धनस्य स्वाव्यापकत्वात् अभेदे व्याप्यव्यापकभावानङ्गीक।रात्स- 
मन्याप्तत्वाचोपाधित्वं स्यादेति तच्याइच्यथं साधनघ्मव्यातिरि- 
्तपद्मित्यथः । साधनरूपो यो धर्मः तद्धिन्नत्वं साधनान्यत्व- 
मिति तदथः । पतषां च हेतूनामनाभासत्वात् त्रोपाधिनि- 
छत्तिः कतेव्येति भावः । पश्चेतरत्वादेरित्यादिपदेन पक्षत्व- 
तदसाधारणपवेतेत्वाद्यत्यन्ताभाववच्वं गृह्यते । व्युदासायत्विति । 
अन्यथायुमानमाच्ोच्छदप्रसङ्ग इत्याशयः । इतरथति । पक्षेतर- 
स्वादेरवुभ्राहकतकोभावादेव साध्यव्यापकत्वं ब्रहीतुं न शाक्यते 
तत्सच्वे तदुपाधित्वमिष्टमेव । अत पव वाहिरनुष्णः पदा- 
े्वादित्यादौ बह्ीतरत्वमु पाधिरेवेति न्यायविदः । विषमव्या- 
स्षश्चोपाधयस्तान्विकेः प्रयुज्यन्ते च । पतच्ोपलक्षणम् । अभेदे. 
्याप्यव्यापकभावाङ्गीकारे साधनधमेव्यतिरिक्तपदमपि न देयमिति 
दरष्रव्यम् । नु सावयवत्वस्यानिव्यत्वसाधकेत्वमेव नास्ति श्चु- 
भश्चयविग्रहसखहस्नस्थूणास्थानादीनां सावयवानामपि नित्यत्वा 
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विग्रहादिकं नित्यतया श्रुत्यादिषिद्धपनभ्युपगच्छतां सा- 
वयत्रत्वा्ुदाहरणम् । अभ्युपगच्छतां तु द्रव्यताद्राच्यतसाधने 
वस्तुत्वस्य वस्तुत्वाद्राच्यल साधने द्रव्यत्वस्य चोपाधिलब्युदा- 
साय विशेषणद्रयमिस्युदराहतैव्यम् । नचोपाधिव्याप्त्योनिरूपणेऽ 
न्योऽन्याश्रयता । याबत्साधनदेज्ञमवतेमानो यावत्साध्यदेश- 
घरतीत्युपाधिनिरूपणात् । स च द्विधा । निधितः शङ्कतश्च । 
ङ्गीकारादिव्यत आह । सावयवमिति । श्रुत्यादत्यिाद्देपदेन पुराणप- 

आराच्रादयो गृह्यन्ते । अनभ्युपगच्छतामिति । नेयायिकादीना- 
मित्यथः । नन्वेवं न्यायमते ईृतकत्वमप्यनित्यत्वसाध्ने ध्वंसे 
व्यभिचारीति चेन्न ध्वसरूपपद्ाथौन्तरानरङ्गाकार्प्रिभाकरादिमते 
तस्य सद्धेतुत्वसम्भवात् । न्यायमते च जन्यभावत्वाथैकस्वेन 
व्याभिचारवारणाद्च । एवं च साध्ये ऽनिव्यस्वेऽपि मावत्वाेरोषणा- 
शन्न॒ समव्यासिहानिरिव्यपि दष्टव्यम् । द्रव्यत्वाद्वाच्यत्वसखाधन 
इति । वस्तुत्वस्य साधनव्यापक्त्वात्तद्यावृत्तिः साधनाव्यापक्- 
त्वपदेन क्रियत इत्यर्थः । वस्तुत्वाद्वाच्यत्वस्ाधन इति । दइव्य- 
त्वस्य संयोगादावेव साध्यभ्यापकत्व।त् तद्या्त्तिः साध्यव्या- 
पकत्वपदेन क्रियत इत्यथैः । अन्योऽन्याश्चयतेति । निरूपाधे- 
कत्वेन व्यातेज्ञोतव्यतया तत्रोपाधिज्ञानस्यापेक्षितत्वादुपाघेश्च 
साध्यव्याप्तिसाधनान्यांसिघरि तत्वेन व्यासिज्ञानसपेश्चत्वाचचत्य- 
थैः । उपाधिनिरूपणादिति । नन्वेव साधनपक्चधर्मावच्छिन्न- 
साध्यव्यापकंषु उपाधिषु शुद्ध सखाध्यव्याप्त्यभावादव्यास्िरिति चत् 
तत्रापि शुद्धसाध्यव्यापकोपाधीनां वक्तुं शाक्यत्देन तेषामयु- 
पाधित्वे दोषाभावात् । स इयामो मि्रातनयत्वादित्यत्र सारः 
विकारादिव्याचृत्तस्य नेट्यविशोषस्येव साध्यत्वेन शुदसाध्यव्याप- 
कत्वात् उद्भूततमस्कभूतारञ्धत्वस्य नेद्यग्यापकस्योपाध्यन्तरस्य 

` खम्भवाञ्च । वायुः धत्यक्षः भ्रत्यक्षस्पश्ांश्चयत्वादिव्यस्य सदलुमा- 
नत्वेन तत्रोपाघेरनपेक्षितत्वात् । धमादयः पत्यक्षाः प्रमेयत्वादित्य- 
श्रापि योग्यत्वादेरेवोपाधित्वसम्मवाच्योति भावः। उकतमुपाधं बि- 
भजते । स चेति । विश्रतिपन्ना सेवा । दंद्वरसेवा “भोगेन स्वितरे 
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ह्यापः पक्षे नास्तीयव्रधारितो नि्ितोपाधिः। यथा विप्रतिपन्ना 
सेवा दुःखहेतुः सेवातरात् राजसेववदिस्युमाने पापार्पत्वम् । 
अयं चेश्वरसेवायां नास्तीति शासनतो निशितत्वाश्यापरतवाच 
निधितोपाषिः । पक्षाष्त्तिव्याप्त्योरन्यतरस्यापि सदेह सं- 
दिग्धोपाधिः । तत्राद्यो यथा बिप्रतिपन्नो जीवः एतच्छरी- 

रावसाने श्रुक्तेमान् निष्पन्नसमाभित्वात् शुकादिवत् इत्यत्र 
कमात्यन्तपरिक्षय उपाधिः । स च निष्पन्नसमाधौ विप्रतिपन्न 
जीवेऽस्ति नास्ति वेति संदिग्धत्वाच्छङ्भितोपाभेः । यद्यपि यो- 
गिना्त्तरपूवाघयोरश्टेषविनाशौं भवतस्तथापि पारन्धकर्मणा- 

मेकश्चतैर एव पयंवसानमिति न नियमः । निष्पन्नोपायस्यापि 
प्रतिबन्धककमेविशेषादनेकदिवसस्थितिवदनेकशरीरपरिग्रदहोप- 
पत्तेः । तथा च सूत्रितम् । “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ सपद्यत"? 
इति “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्"! ईति च" विनि- 

ष्पन्नसमापेस्तु मुक्तिखत्रेव जन्मनि”इयादिस्मृपिस्त्वनिष्पन्नस- 
पाषेः शरीरान्तरयागनियमपरतया प्रायिकविषया । अतो नास्य 
साधनाव्यापकत्वम् । अपक्षनिष्टतया निक्वितोऽपि संदिग्धव्या- 

प्रको यथा विप्रतिपन्नमधमेः निषिद्धत्वात् ब्राह्मणदिंसावदिति 
दिंसाग्यतिरिक्तसमस्तनिषिद्धपक्षीकारेण भयोगे हिंसत्वयुषा- 
श्षपयिर्वाथ सपद्यत” इति । तुशब्दः पृवैपक्चव्यावतेकः इतरे भ्रार- 
शश्रफठे पुण्यपरपि यावता शरीरेण समापनीये तावता शरी- 
रेण सखुखदुःखानुभवेन क्षपयित्वा अथानन्तरं संपद्यते ब्रहम भा- 
प्रोतीत्यथैः «“यावद्धिकारमवास्थतियाधेकारिकाणाम्” वश्िष्ठा- 
दीनां यावदधिकारसमाप्ि नाचिरादिका गतिरस्ति । अपि 

त्वधिकारे ऽवस्थितिरवेत्यथेः । विप्रतिपन्नामिति । पतितजन्तुभ- 
क्षणादिकरुञ्जमक्षणायधर्मषु हिखात्वस्य साध्यव्यापकत्वाभा- 

चान्नोपाधित्वं स्यादित्यत आह । हिसाग्यतिरिक्तसमस्तनिषिद्ध- 
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धिरिति यदि कथिद्व्रूयात् । तदाप्रीपामीयादिषु विपक्षेषु दि 

सालक्षणमस्ति वा नवेति सांख्यवेदान्तिविप्रतिपस्या सदिहान- 
स्थ हिंसात्वं संदिग्धव्याध्िकं भवति । पक्ष च स्वयं पतितजन्तु- 
भक्षणादो निषिद्धऽपि हिसालं नास्स्यवेति निशितपिति। उपा- 
ये साधनाभिपतधपं स्वगतन्याप्यत्वाध्यासहेतुत्वादुपाधि- 
शब्दवाच्यम् । तदेवं हेतोः से पाधिकत्वे व्याप्यत्वासिद्धः। 
निरुपाभ्रिकसम्बन्धे व्याप्यत्वसिद्धिः । केचित्त व्यापकभिवा- 
द्ाप्याभावपरतिपादनघखेन साध्यव्यापकस्योपापेदूषणत्वमाहुः । 

पक्षीकारणेति । तथाच तत्र साध्यस्य संदिग्धत्वात् न साध्या- 
व्यापकत्वमिति मावः । कथिदिति । तरस्थ इत्यथः । वि- 
पक्षेष्विति । अग्नीपामीयादौनां धमत्वन निर्णीतत्वादिति भावः। 
हिसालक्षणमस्ति न वेति । “अश्युद्धमितचन्न दाब्दा त्” इत्यत्राग्नो- 
षामौयपश्युसज्ञपनस्य सांख्येसक्तं उदिसखात्वमाक्चिप्य धनवा एतन् 
श्रियसे न रिष्यसि देवार इदे पि पथिभिः सुगेभिः"इति शाखेण तस्य 
हिसात्वाभाव पव प्रतिपाद्यते इति समाहितम् । यथोक्तं भाष्यकरेः 
“अतिहायाभ्युदयसाधनभूता व्यापारोऽल्पदुःखदोऽपि न हिसा भ्र 
त्युत रक्षणमेवेति' तथा च तदधिकरणचिप्रतिपत्तिश्राविणो मध्य- 

स्थस्व संदेहो भवकात्य्थः । संदिदानस्येत्युक्तया सिद्धान्तिनस्त 
हिसात्वपक्च एव साध्याव्यापकत्वाज्नापाधिरिति गम्यते । अयं च 
सदेह उपाधः साध्यव्याप्यत्वसदेटःसमव्याप्तस्येवोपाधित्व मिति पक्षेण 
इतरथा ब्राह्यणहिसादावव साध्यव्यापकस मवेनाग्नीषोमीयादो दि- 
सात्वसदेहस्योपाधिखददत्वमेव न स्यादिति वोध्यम् । अत षव 
समव्याप्तोपाधिपक्चमवोपाधिङाब्दवाच्यतापपादनमुखन द्रढयति । 
उपाधश्चेति । उप समीपे स्थिते स्वगतो ध्मा यनाधीयते स ड- 
पाधिङाब्दार्थः । यथा जपाकुसुमं समीपस्थिते स्फटिके स्वगतं को- 
दित्यमवभासयदुपाधरमवति तथा साध्यव्याप्यो ऽपि साध्याव्याप्ये 
स्वगतं व्याप्यत्वमादधातीति साध्यव्याप्यस्येवोपाधित्वं युक्तमि 
तिभावः। एवं च सत्युपाघदरूषकताकीजमुपसदरति । तदवमिति । 
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तदा साधनाग्यापकत्वे सति साध्यव्यापक इत्येव वक्त 
व्यम् । तथापि सस्य पर्षेतरतस्य नोपाधिता । पक्षस्य 
सापविपयेयानिश्ये त्तिरिक्तत्वस्य व्यापकत्वानिश्वयात् । 
नन्वतीन्दियोपाधिकङ्कायां कथं साध्यनिश्चयः । मैवम् । अ- 
खमानामामाण्यवादिभिरन न्द्रियस्य राङ्धितिमशक्यत्वात् । तत्र. 
प्रामाण्याभ्युपममे तु कचिलनिरुपाधिकत्वसिद्धाउन्यत्रापि तद्- 

व्याप्त्यमावज्ञापकत्वेनोपाघेदूषकत्वमित्यथैः । ये उपाधेः सत्थ्रति- 
पक्षोत्थापकतया दूषकत्व बणेयन्ति तेषां मतमाह । केचच्िति । तेषां 
मते साध्यव्यापकत्वमा्स्येव दूषकताप्रयोज्कतया समव्या्तपदमनु- 
पद्देयमित्याह । तदेति । नन्वेवं तन्मते पक्चेतरत्वस्योपाघत्वनिरासः 
कथमित्यत आह । तथापीति । व्यापकत्वानिश्चयादिति । नचु व्या- 

पकत्वानिश्चयेऽपि व्यापकतासदेदात् पक्षेतरत्वस्य संदेग्धो- 
पाधित्वं स्यात् तथाप्यनुमानमाबोच्छेदस्तदवस्थ पवेति च 
छ पक्षीयसाध्यसदेहस्यानुमानाङ्खत्वेन तद्ादहितस्योपाधिसंदे- 
हस्य न दुषकता पक्षादन्यत्र साध्यव्यापकतासंदेह एव संदिग्धो- 
पाघेदुषक्रत्वात् सत्पतिपक्चसम्पादकतया दूषकत्वपक्षे संदिग्धो- 
पाधेर्खिङ्गनिश्चयाभावेनादूषकत्वाच्च । 

अयुक्कूटेन तकण सनाथे सति साधने । 
साध्यव्यापकता मङ्कात्पक्षे नोपाधसम्भव इति । 

संदिग्धोपाघेदुषकत्वपक्ष अतीन्दरियोपाधिशङ्कयायुमानमात्रो- 
च्छद माशाङ्कते । नन्विति । उपाधिकशङ्काहेतया व्यभिचारशङ्कया 
व्यासिन्रहाभावनानुमानानुदयादित्यर्थः । अत एव ह्यतीन्द्रियोपाधि- 

शाङ्कायास्तकंणेवं निरसर्नायतामाह । मेवमित्यादिना । अनुमानाप्रामा- 
ण्यवादिभिरिति । सर्वथा प्रमाणपथमनवतीणौनामुपाधित्वेन शा- 

ङ्ितुमशक्यत्वाद् तीन्द्रियतया तच्र प्रत्यक्चस्याभावाव् तादशसश- 

यजनकस्यागमस्यासम्भाेतत्वाच्चानुमानत एवातीन्द्रियोपाधिसि- 
द्विरिति वक्तव्यमित्यथः । ननु नानुमानसिद्धऽतीन्द्रीयोपाधिर्र 
शङ्कते येनानुमानप्रामाण्यं स्थात् किन्तु सपक्षे प्रत्यक्षसिद्धा 

२५ 
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विशेषात् । अपिच शङ्कधमानोऽतीद्धिय उपाधिर्व्यापको न वा। 
पूर्वत्र बहयादेरपि सार्व॑त्रिकत्वपरसङ्गः । उत्तरत्रापि नित्यो- 
ऽनित्यो वा । नित्ये साध्यस्यापि सदातनस्वापातः । 
अनित्यत्वेऽपि हेतुमाध्ययोरुभयो््यापक उभयान्पापकोऽन्य- 
तरव्यापको वा । आये साधनान्यापकत्वाभावादुपाधिलक्ष- 
णहानिः । द्वितीयेऽप्युभयाससर्गेऽप्युभयव्याप्यतामात्रेऽपि सा- 
ध्यस्रपव्याप्त्यभावात् । व्रतीयेऽपि साधनपात्रन्यापकस्य षि 
शेष्यव्िशेषणयोरमावात् । साध्यमात्रव्यापकस्य तु साधनाब्या- 
पकत्वे पक्षादन्यत्र हेतोः स्वव्यतिरेकेण इत्तेवा पक्ष एव वा 
स्यात् । न परथमः । तथा सति साध्यव्यापकस्य हेतुमन्तरेण ह- 
त्तो हेतोः साध्यव्यभिचारः इचिदन्यत्र दृ इत्युक्तं भवति । 
स एव प्रत्यथितां भजते । अन्यथा तथाभूतोपाधेरसंभवः । 
द्वितीये तु सर्वत्र सपक्षे याऽसौ साध्यवदनुगत उपाधिस्तस्य 
तेनेव हेतुना पक्षे साधनाद्धेतोस्त्भिचारस्याप्यसम्भग्रात् । 
पक्षे चातीद्भियस्य तस्याभावस्याप्यदशेनात् । तेनापि निरु- 

पव केचन धमौ उपाधत्वेन शङ्कयन्ते इव्यस्वरसादाह । अपि 
चेति । व्यापको {3/9 वेवि । भरमेयत्वादिवत् सावधिको न 
9 ॥ उमयाससग { ९ 1 ष्तुलानयलामान्न् 

सः „ । माज्ररानब्द्नं व्यापकत्व व्यवाच्छः 

द्यत । वदषणयारभवाद्ाति । साध्यसमव्यात्तत्वस्ाचवनन्यापक- 

त्वयोरभावादिव्यथः । देतुमन्तरेण वृत्ताविति । हेतोः `स्वव्यति- 
रेकेण इन्तो स्वस्यापि देतुमन्तरेण इत्तिरुक्ता भवतीति कत्वा सा- 
भ्यामाववति हेतडत्तिरूपव्यभिचारोपपाद्नायैचमुक्तमिति ध्येयम् । 
अन्यथत । साधनस्य व्याभचारत्वाभावि साध्यव्यापकसाधः- 

नाव्यापकस्य वस्तुनो ऽसम्भव इत्यथः । ननु पक्षे तदभावस्य 
निर्णींतत्वान्न लिङ्ेन साध्यव्यापकानुमानं क्रमत इत्यत आ- 

क क 

ह । पक्षे चति । सदिग्धातीन्द्रियापाध्यभावस्यापि भतियोभि- 
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पाधिक एव सम्बन्ध इति साध्यवत्साध्यसापग्रीवच हेतुबख- 
देव सोऽपि पक्षे समाप्तं न स्वनिष्ट्या साध्यं निवतेपि- 
तुमलमिति स कथमुपाधिः। अथ तेनेवाप्यतीद्धियेणातीन्ियोपा- 
ध्यन्तर प्रयुक्तः सम्बन्ध इति शद्धत तथा सत्यनवस्थापातः । 

अपिच । 
उपाधित्वेन शङ्खस्य सम्बन्धो निरुपाधिकः । 
अन्यथोपाधिता नास्ति तद्रदन्यत्र गृह्यताम् । 

तत्त्वरन्नाकरे त्वेवयुपाधेः स्वरूपं प्रप्मणपवान्तरभेदो दूषग- 
स्वप्रकारथोपपादितः । यथा 

केनाचेचस्य सम्बन्धो योऽवच्छेदक एव हि । 
9 © = ^ = 9 

तस्योपाधियेथा वदररद्रेभो धूमसंगमे ॥ 
निणेयानहैत्वेन बाधाभमावान्नानुमानप्रहरत्तिविरोधः इति भावः । ते- 
नापीति । उपाधित्वेन शङ्खनापीत्यथेः । उपाधित्वेन शङथस्य 
साधनस्य खम्बन्धो निरुपाधिक इति वक्तुं न शाक्यते तचः 
प्युपाभ्यन्तरशङ्कायाः पूववत् सम्भवादिति शङ्कते । अथेति । 
तेनैवापीति । एवकारो भिन्नक्रमः तेनापि सम्बन्ध उपाध्यन्त- 
रप्रयुक्त पवेत्यन्वयः । अनवस्थापात इति । तत्राप्युपाध्यन्तर- 
शङ्कायां पूर्वोक्तप्रकारेणोपाधिनिराकरणेन साधनाग्यापकत्वपय्यै- 
वसानं स्यादिति तत्राप्युपाघ्यन्तरशङ्कायामनवस्था स्यात् दूषण्र- 
कारश्च सर्वेश्रानुवतंत पतव । अतस्तत्रैव विश्रमः स्यादिति त 
तरानुमानमपहतमेवेति भावः । उपाधित्वेनेति । उपाधित्वेन श- 
द्यस्य साध्यस्य च सम्बन्धो निरूपाधिको भवतीत्यकामेनापि 
स्वीकायेमित्यथेः। तच्वरलाकरग्रन्थोक्तं स्वरूपादिपकारमुदाहरति । 
यथेत्यादिना सवेशङ्गातिष्रसङ्गपारटनपरीयांश्च तकं इत्यन्तेन । 
केनचिदेति । येन व्यापकत्वाभिमतेन यस्य व्याप्यत्वाभिमततस्य 
सम्बन्धे साहचर्ये योऽवच्छेदकः असम्बन्धव्यावतेकः अयमेव 
हि तेन तस्य सम्बन्धे उपाधिरित्यर्थः । उदाहरति । यथेति) 
ओञरत्वयोग इति । इदमुद्रादरणं वैशेषिकमतेन विमतः प्रदेशः 
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श्रोजत्वयोगो नभसो यथा वा कणशष्कुटी । 
सेसारयोगे जीवस्य क्माविद्यादि वा यथा॥ 

साध्यव्याप्तसाधनाव्यापक इति तमुपलक्षयन्ति केचित् । 

साधनाव्यापकः साध्यसमव्याप्चिरिति चेत्यादिना स्वरूपं नि- 
दर्त् । किमस्य ज्ञापकं साधनस्य कवित्साध्यपम्बन्धख्या- 
पकं सम्बन्धग्रहणवेकानुया यिस्वरूपवेकस्य॑व। । असम्बन्ध- 
ख्यापकं च व्यभिचारदशंनं तच्च साध्यविरुद्धधमकतया नि- 
चिते प्रमाणवाधिते पक्षे विपक्षे वा हेतोदंशंनम् । अग्रीषोमी- 
यजास्चवाधिते पक्षे षटं हि हिसात्वं निषिद्धत्वमात्मन उषां 
करपयति । प्रमेयत्वं च नित्यात्मादिविपक्षे टष्टमानेयत्रसाध- 
ने कृतकलरादिकयुपाधिं करोति । सपक्षेषु च यावदूपविशि- 
एतया साधनं साध्यसम्बन्धित्वेन शष्ट तदन्यतररूपविकलं चेत्पक्षं 
दश्यते तदा व्याप्ररूपापरत्यमिज्ञानात् सर्वंरूपविशिष्टमेवोपाधयति। 

श्रोजन्द्रियं भवितुमर्हति नभस्त्वादित्यज्र कणेशष्कुट्या उपाधि- 
त्वमिव्यथैः । संसारयोग इति । विप्रतिपन्नो जीवः संसारी 
जीवत्वादिव्यत्र कमोविद्यादिरूपाधिरित्थर्थः । आदिपदेनारस्मिता- 
रागद्धेषाभिनिवेरा गरद्यन्ते । तेषां च प्रत्येकमेवोपाधिता सा- 
ध्यसमव्यािरति साध्येन सह समव्याप्तिवस्येत्यथः । बहया- 
द्रन्धनसंयोगस्य वा वदहविखंयोागाद्रन्धनसयागस्य वात्रोपाधि- 
त्वात् न तत्र समव्या्तिगभोपाधरिखक्षणस्याव्या्िरिति बोध्यम् । 
स्वरूपे उपपादिते प्रमाणोपपादनाय पृच्छति । किमस्य ज्ञापक- 

मिति । प्रमाणमाह । साधनस्येति । सध्यविरुद्धधमानेश्चयस्य 
भ्रमसाधारणत्वादाह् । प्रमाणवाधित इति । द्रं हिसात्वमिति। 
एतच सांख्यादेमतेन स्वमतेऽ््रीषोमीये दहिखात्वाभावात् दि. 
तीयमुपाधिज्ञापकमुपपादयति । स पक्षेषु चेति । सवेरूपविदि- 
छमेवोपाध्यतीति । दशाकाद्याहारपरिणामविदिष्टमिज्ातनयत्वमेव 
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यथा भावितनयश्यामलिमन्यनुमेये मेत्रीपुत्रस्वं भूतपुजरष चट 
शाका्याहारपरिणामवि्ञेषम्। एवं जातीयके रूपवैकस्यकस्प- 
तोपाधिके हेतावभरयोजकतव्यपदेशः परीक्षकाणाम् । व्यभि- 
चारफसिपतोपाधिकयोस्तु वाधितो विरुद्धो नेकान्तिक इत्यादि- 

नोपाषेः पभ्रमाणावान्तरमेदादिकं प्रपञ्चितम् । एषं चापसंहतम् । 
तदेष बहुरूपः । व्यभिचार एव हि परतिवन्धाभावः। उपाधिरे- 
व व्यभिचारनिदानम् । प्रमाणानिश्चित एवापाधित्वेन शङ्नी- 
¦ । साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेव उपाधित्वेन नि. 

ेयः । स्म शङ्कातिपरसंगपाटनपटी्यां् तक्रं इति । तदेवं नि- 
क 

रुपापिकरसंबन्धं व्याप्यं साधनमित्यन्ान्तरम् । तस्य द्वे रूपे 

साध्ये प्रयोजकं करोतीत्यथैः । तत्र विशोष्यांशस्याप्रयोजक- 
स्वात् विशेषणस्यैवोपाधेत्वमिति पयैवसितोऽथेः । उपाधरवा- 
न्तरभेदमाह । पवं जातीयकेति । दुषकत्वध्रकारप्रतिपादकोप- 
खहारग्रन्थमुदाहरति । एवं चोपसंह तमिति । प्रतिबन्धाभाव इति । 
व्याप्त्यभाव इत्यथः । चाङ्कनीय इति । चोद्नीय इत्यर्थः । 
साधने सोपाधेः साध्ये निरूपाधिरिति साध्यसमव्यात्तत्वे सात- 
त्यादिव्यवदारात् साधनत्वादेरलुमापक्रतावच्छेदकत्वात्तस्य पृ 
थरा लक्षणं वक्तव्यमित्यत आह । व्याप्यं साधनमिति । तः 
था च साघनहेतुरशब्दयोगत्यर्थकधातूत्पन्नत्वेन “सर्वे गत्यथा क्ञा- 
नाथो" इति न्यायन ज्ञापकवाचित्वात् । कारणवाचित्वाभावाः 

त् लीनमथ. गमयतीति भाचीनोक्त्युत्पत्यजुखारेण . लिङ्गशब्दस्या- 
पि ज्ञापकाथेत्वात् साधनदेतुखिङ्गशब्दैव्याप्यधूमादिकमेवाभिधी- 
यत इति वस्त्वन्तराकिद्धेः प्रथग्क्षणकररणमप्रसक्तमिति भावः। 
अनथान्तरमिति । पकाथकमित्यथेः । प्रपञ्चनादिति 1 सपक्षे सः 
स्वं विपक्चाद्याचरत्तिश्च व्याः प्रपञ्चः पक्षे सच्वमवाधितविषयत्वं 
च पक्षध्मतायाः व्यापकवाधे व्याप्यासिद्या पक्षधमताऽसि- 
द्धेः असस्परतिपक्षत्वं तु योरपि साधारणं सत्प्रतिपक्षत्वे व- 
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अनुमित्यङ्गभूते । व्याप्निः पक्षधमेता चेति तयोरेव प्रपश्चनात् 
पञ्च रूपाणि । पक्षव्यापकतवं सपक्षे सत विपक्षद्तिरहिततम- 
वाधितविषयत्वम् असस्मिपक्षं चेति । सिष्धयिषितधमेविशि- 
ष्टो धर्मौ पक्षः । यथाग्निमचादिमाधने पवतादिः। तस्मिन्नाभि- 
ज्नपरकारेण स्वायोगनव्यवच्छेदेन सर्वत्र वतेमानतवं पक्षव्यापक- 

क © ॐ € स्तुने विकल्पासम्भवेन विरुद्धस्ाध्ययोद्धेयोमध्येऽन्यतरक्र व्या- 
[पपश्षधमतयोग्येतिरेकावदयंभावेनासत्पतिपश्चत्वस्यं व्या्िपक्च 
धमेतोभयोपपाददकत्वात्साधनवति कापि पक्चे साध्यवाधस्य 
व्यभिचारसम्पाद्कत्वेनावाधितविषयत्वस्य तत्र भ्याप्त्युपपाद- 
कतया तदपि तयोः साधारणमेवति विवेकः । सपन्ादिष्व- 
ति व्या्तिवारणाय स्िषाधाधयिषितधर्मविष्ठोष्त्वविशेषणम् ॥ 
धमेस्य सिषाधयिषितत्वं च सिषाधयिषायेोग्यत्वं तेन ग्जितनेः 
मेघानुमानेन न नभस्यव्यातिस्तस्य तदानीमसिषाधायेषितस्वेऽपि 
तद्योग्यतासम्भवात् । योग्यता च साधकवाधकमानाप्रसक्तिः + 
पक्चषटक्चषणमुक्त्वा पक्षव्यापकत्वं निवेक्ति । तस्मिनिति । धरत्व- 
पटत्वादिषु भागासिद्धेष्वतिव्यात्तिवारणाय सर्वत्रेत्युक्तम् । न~ 
न्वेवं पवैते पृवैभागे विद्यमानस्य धूमस्य परभगेऽृत्तरव्यािः 
स्यादित्यत उक्तं स्वायागव्यवच्छेदेनति । शान्तधूमे पकेते धूम 
स्य कारणात्मनावस्थितत्वात्तत्रातिव्यािक्रारणायाभिश्नघ्रकारेणे 
व्युक्तम । तत्र धूमस्य देत॒तावच्छेदकधूमत्कभिन्नेन तत्का 
रणत्वप्रकारोण विद्यमानत्वान्नातिव्याप्तिः । पुवैभागे वहिमान् 
परभागे धूमवत्वादित्यत्र धूमस्य पर्वते पक्षेऽयोगग्यवच्छेदेन वि 
द्यमानत्वादतिव्या्तिरित्युक्तमभिन्नप्रकारिणति । अभिन्नप्रकारत्वं 
च कद्ाचिद्धेतुबत्तितायां साध्यानुमितौ योऽवच्छेदकत्वेनाभिमतः 
तद्धिन्नावच्छेदकरदहितत्वम्। सच साध्यच्रत्तितवच्छेदकभाग देवेति 
नातिन्यासिरित्य्थैः । नन्वेवं दिवानिशाकरास्तगमनातिक्रान्तस- 
मुद्रक्षाभाजुमाने साध्यड़त्तित्तावच्छेदकभिन्नदेशकालावाच्छश्नत्वा- 
दव्यातिः स्यादिति चेन्न तच्च सवेदा एकावच्छेदकावचछिन्नत्वेन हे- 
दबृच्यभावात् । सच साध्यश्रच्यवच्छेदेकोऽन्यो वेति यथासस्भदं 
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[43 ® € [^ स्वम् । सिषाधायिषितधमंसजातीयधमेवान् सपक्षः । यया म- 
[क © [क [43 क 

हानसादिः । तस्मिन् सवत्र कतिपयव्यक्तो वा त्तिः सपन्ते 
सत्वं सवेसपक्षाटरत्तिर।हित्यमित्य्थः । कृतकसरादयः सपक्तव्या- 
पकाः । धूमत्वादयः सपक्षकदेशवातनः । तत्र सपक्ष एव हेत्- 

धमपमापि समाचवतः सविम्यरष्ान्तः तस्य ग्याप््दश्ननस्थान- 

स्वात् । उभयय।गपेक्षासाध्यत्लातीयशरन्यो विपक्षः ।यथा म- 
हाहदादिः । तत्र स्ेतरात्तिविपक्ष्टत्तिरहितत्वम् । इदं च कचि- 

द्रपक्षाभावात् क चत्तत्सत्तमभिव्रातर् इत दवेतरिधम् । पूव कवखा- 

ल्वायान द्रतयमन्वयय्वतिरक्राण चनन्तर् द्रष्टव्यम् । अन्य॑तु 

विपक्षाञ्याहृत्तिरि तीदं रूपं कल्पयित्वा केव्रखन्वयिनशतुरूपत्व - 

प्राह्य इति । सिषाधयिषितधर्मसजातीयधमेवानिति । सिषा- 
धयिषितमिन्नव्यापकतावच्छेद्काक्रान्तधमेवानित्य्थः । पक्षेऽति 
व्यात्तिवारणाय भिन्नान्तम् इतरत्तु विपक्षेऽतिष्यासिवारणाय सवेत्र 
धर्मिधमेपदे स्वरूपक थने सखवेत्रति समग्याप्त्यभिप्रायेण कतिपये- 
ति विषमग्यािकाभिप्रयेण । अनचुगमपरिहारायाह । स्वैसपक्षे- 
ति। प्रसङ्गात् सपक्षस्थेव हेतुमत्तया साधम्येरष्टान्तत्वमुपपादय- 
ति । तत्रेति । नु ब्यापकसत्वमात्रमेव रष्टान्तस्वभ्रयोजकमस्तु 
किं हेतु सच्वापेश्चयेत्यत आह । तस्यति । साध्यतज्ञातीयशुन्य इति । 
व्यापकशुन्य इत्यथः । पक्षसपक्षान्य इति वाथैः। तत्र सर्वत्रा 
वृत्तिरिति । उयभिचारिणोऽपि यत् किचिद्विपक्षबरत्तिरादहित्यमस्ती- 
त्युक्तं सवेत्रेति । अनन्तरमिति । केवलान्वय्यन्वयव्यतिरेकिणोर्निस- 
पणावसर इत्यथः । वेदाषिकास्तु सति विपक्षे हेतोरवतेने वि- 
पक्षाद्याृत्तिरितीदं च रूप केवलान्वयिनि नास्तीति चत् शूप 
पव केवलान्वयिहेतुरिति बद्न्ति तन्मतमनुवदति । अन्ये त्विति । 
तत्तद्रपे ह्यसिद्यादिराहित्यमेव रूपतयाभ्युपेयमिति तद्धत्रापि 
विपश्चवृत्तित्वदोषस्य व्याचृत्तिरेव रूपतया वक्तव्यतया च ग्य 
भिचाराभावरूपस्य विपक्षद्रस्यभावस्य कवल।न्वयिनि त्वया, 
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माहूस्तदसत् । विपक्षद्स्याख्यदोपस्याभाव एव ह्यत्र रूप- 
सेन दिचक्षितः । तावद्वान्वयव्यतिरेकिरण्यपि रूपं तच्च रूपं 
तस्ये केवलान्वयिन्यपीत्ति व्रिपक्षसद्धावस्तु व्यतिरेकन्याप्रेर- 
ङं विपक्षदरत्तिरूपदोषस्य च न पुनस्तदभावस्य विपक्ष एव 
हेतुना शुन्या ग्यतिरेकदृषान्तो भवति । हेतुमानपि हि विपक्षोऽ 
सत्येव येन हेतोरनेकान्त्यादि वक्ष्यते । ततश्रानेकान्त्यानुपदरचि- 
तव्थापिकतवादिपरेहाराय व्यतिरेकदृष्टान्तस्योभयनिद्रच्यपेक्षा । 
व्याश्चिदशेनस्थानं हि टष्टन्तभूतमाहः । भ्रवखेन भ्रमागेन 
पक्षे निश्ितसाध्याभाववच्ं वाधितविषयत्वम् । यथा महाह 
दा वन्हिमानित्याद्ं । तदमावस्त्ववाधितत्रिषयत्वं यथा पवै- 
तः परभागेऽग्निमानित्यादं । समबछतया प्रतीयमानप्रमाणो- 
प्यज्गकायत्वात् सोऽपि पञ्चरूप एवत्यिप्रेत्य दुषयति । तदख- 
दिति । ननु तद्यन्वयञ्यतिरेकिवत् केवकान्वायिनश्च विपक्षसद्धा- 
वोऽङ्ग स्यादेत्याहङ्खयाह । विपक्चसद्भवस्त्विति । विपक्षद्रत्ति- 
स्वरूपदोषस्येति दष्टान्तार्थं पूर्ववदवेधम्यदष्ठान्तं निरूपयति । वि. 
पञ्च एवेति । नयु विपक्षत्वादव हेतुदन्यता सिध्यतीति सखा पृथ- 
ङ्वक्तव्येत्यत आह । हेतुमानपीत । व्यापकाभाववत्वमेव हि 
विपक्षत्वामिति भावः । अनेकान्त्यादीत्यादिपदेन व्याप्यत्वासिदडि 
सोपाधिकत्वे गद्यते । ननु तर्द देत्वभाववच्वमेव वेधम्य॑द्टा- 
न्तत्वप्रयोजकमर्त्वित्यत आह । अचुपदार्चतव्या्चिकत्वेति । 
आदिपदं पूधैवत् । भ्रवखेनेति । अत्र साध्यामावभ्रमस्य सद्धेता- 
वपि स्वादव्यासिः स्यादित्यत आह । प्रमाणनेति । भरमाणस्य 
समतायां न्यूनतायां च स्वविषयनिश्चय पव न सम्भवतीति नि 
योपपादनाय प्रवरुपदं विपक्ष साध्याभावनिश्चयस्यावाधितहे- 
तावपि सम्भवाद्तिव्यात्तिः स्यादित्यत उक्तं पक्च इति । पर 
भागेऽच्चिमानिति । पृवभागे वहचमावस्य प्रत्यक्षेण निञ्ितत्वा- 
त् तत्र बह्विसाधने वाधितविषत्वमेव देतोरित्यथः । समबल- 
तयेति । वस्तुनि विकट्पाभावेन  साध्यतद्भावसाधकयोरेकत्र 
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परोधाभवोऽसस्तिपक्षल्ं यथा पूमपानुमानदेः । द्विधा च 
व्याप्यम् । अन्वयव्यतिरोके केवलान्वयि चेति । तत्र पूर्षो- 
क्तपश्चरूपोपपन्नं विपक्षवरदन्वयव्यतिरेकरि । यथा प्रतोऽमिमान् 
धुमवखात् यो धूमवान् सोऽचचिमान् यथा महानसः । यो- 
ऽनञ्निः स निधूपः यथा महाहृद इति । यद्यपि सवसाध्य- 
साधने अन्वयव्यतिरेकयोरन्यतरेणेवारुमिति तावता व्यप- 
देशेऽपि युक्तः तथाप्युभयसद्धावज्ञापनायासाधारणकेव छान्वयि- 
भ्यां व्याष्त्तिङ्गापनाय च ग्याप्चद्रयेन व्यपदेशः । तादश्मेव 
विपक्षरदितं केवलान्वयि यथा ब्रह्म शब्दवाच्यं वस्तुत्वात् 
वास्तविकबर्तोट्याभावेनासम्भवः स्यादित्यत उक्तं प्रतीयमा- 

नेति । उपरोधः । साष्यासिद्धिभरतिवन्धः । इदं च पदमचिरोधे 
्रमाणान्तरसखद्भावमातरेण सत्प्रतिपश्चतां वारयितुम् । वैशेषिको. 
क्त्रेधाविभागनिराकरणाय स्वाभिमतवषिभागमाह । द्विधा चेति । 
चदाष्दो ऽवधारणार्थः | तत्रेति । आमासव्याब्रच्यथं पञ्चरूपोपपन्न- 
भिव्युक्तं केवलान्वयिव्यावुच्य्थं विपक्षवदित्युक्तम् । पञ्च रूपोपपन्नत्वं 
विपश्चवच्व च ज्ञापयति । यथति । उक्ते रूपत्रयवस्वे वस्तुतो बाध- 
अतिरोधयोरभावादनुक्तावपि स्वयमेवानुपलम्भादवगन्तुं हक्य. 
मित्यबाधेतत्वा सत्प्रति पश्चत्वे नोक्ते । नन्वेवमनुपम्भादेव विपक्ष- 
चृचतित्वाभावोऽवगन्तुं शक्यत इति स च नोदाहियेत उद् हु. 
तश्च यो ऽनचिः स निधूम इतीति चेन विपश््ा्तत्वामावरूपोष- 
पाद्नाथ न भवति यो ऽनभश्चिः स निधूम इत्युक्तिः कंतु व्यतिरे. 
कव्यातिप्रदशोनाथंम् । अथात्र तस्याप्युक्तिः संजाता । तदिदं ययषी- 
त्यादिग्रन्थेन स्फुटम् । असाधारणकवरान्वयिभ्यामिति । अ- 

न्वयग्याप्तावनुपदरितायामसराघारणत्वभ्रमः स्यात् व्यातिरक्याप्ता- 
वनुपददीतायां केवकान्वयित्वभ्रमः स्यादिति तदुभयन्यावतै- 
नाय तदुभयं प्रदरोनीयमित्यथेः । तादृशमेवेति । पञ्चरूपोप- 
पन्नमेवत्वथैः । तस्य प्रयोजनं पूववत् अन्वयव्यतिरेकिव्यावर्तंनाय 
बिपक्चरषहितमिव्युक्तम् । उक्ताचुमानद्धये विपक्षरहितत्वमेवोपपा- 

१६ 
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द्रव्यत्वाद्रा पटादिवव । अनुभूतिरतुभाग्या वस्तुत्वात् घटा- 
दिवत् इत्यादि । नह्यवार्यमननुभाव्यमिति वा किञ्चिदस्ति 

येन विपक्षः स्यात् । अस्तदस्तीतिचेन्न व्याहतवचनत्वात् । 
निरुपाधिकनिपेधासभवाचच । सोपाधिनिषधे सत॒ एवासच्छ- 
व्देनाप्याकारान्तरानमित्तेन व्यपदेशः । तथा च यदि तत्र व- 
स्तुत्ववाच्यत्वादिदेतुसाध्यव्यतिरेक उच्यते तदा व्याघातः । 
अन्याहतस्थटेषु स्वन्वयव्यतिरेकित्वमेव स्यात् । नच तदति- 

रिक्तमसदिति किंचित्मतीमो येन तत्र व्यातिरेकमनुसंदधीम- 
हि । एतेनात्ततो व्यतिरकदृष्ान्तखमिच्छन्तो निरस्ताः । त- 
था सत्यभावरूपेषु साध्येष्वस तोऽन्वयदृष्टान्तखस्याप्यवर्जनी- 
द्यति । नद्यवाच्यमिति । विपक्चमाश्चङ्कत । असदस्तीति चदिति । 
व्याह तवचनत्वादिति। अस्तीति व्यवहारायोभ्यस्यासतोऽस्तीति व्य- 
वहारो व्याहत इत्यथैः । दूषणान्तरमाह । निरुपाधिकनिषेधासेम- 
वाञ्चति । अस्रतोऽभावतयाधिकरणश्रतियोभिसत्तावश्यभावेन त- 
तसस्वे घराभावादिवद्वस्तुत्ववाच्यत्वादिकं स्यादेवेत्याधेकरण- 
प्रतियेगिनोरभावेनासम्भाविकतत पवेत्यथः । ननु तस्याप्यधिक- 
रणप्रतियोगिनो स्यातामित्यत आह । सोपाधीति । क्षत पवे- 
ति । विद्यमानस्येवेति वा प्रामाणिकस्थेवेति वार्थः । आकारा- 
न्तरनिमित्तनेति । नजथोंटुखिप्रती तिवि षयत्वेनेत्यर्थः । तथा चति । 
प्रामाणिकव्वे सतीत्य्थः । ननु व्रह्म गुणाश्रयः द्व्यत्वादित्या- 
दौ द्रव्यत्वा्यमावेषु साध्यहेतुभ्यतिरेको ग्याहत इत्यत आह । 
अव्याहदतस्थटेषु त्विति । ननु घटाद्यमाववद्धावोऽध्यस्तीत्यत आ- 
ह । नचति । सदभावोऽप्रतीतिपराहत इत्यर्थः । ब्य सत् अ- 
वाध्यत्वात् व्यतिरेकण गगनकुसखुमवदिति कलिब्रह्ममीमांसकः 
वर्णयन्ति तेऽसतोऽप्रामाणिकत्वकथनेन निरस्ता इत्याह । पत- 
नेति । दूषणान्तरमाह । तथा सतीति । व्यतिरेकदृष्टान्तत्वाङ्गी- 
कार इत्यर्थः । अभाक रूपेषु साध्येष्विति । बह्म शाब्द्वाच्यन 
भवतीत्यादिष्वित्य्थः । साध्यसचेऽपि हेत्वभावादन्वयद्टान्तत्वं 
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यत्वप्रभसतगाच्च । हेतोश्वाप्रतीयमानल्रादेरभावात्मकस्य वा यस्य 
कस्यचित् प्रयोक्तुं शक्यत्वात् । भष्यादिषु कचित् . शशविषा- 
णाद्युदाहरणं प्रतिवन्यभिप्रायेण परमतेन वेति द्रष्टव्यम् । षि- 
शाचानां पिश्ाचभाषयेवात्तरं देयमिति न्यायात् । स्वयमे 
व निरूपाधिनिषेधासम्भवस्य शून्यवादनिराकरणे दक्ितत्वा- 
च्चेति । तहिं विपक्षरदितस्य केवखान्वयिनो विपक्षदर्यभा- 
वः कथयिति चेत् हंत फ तस्य विपक्षत्तित्वमस्ति तदपि 

न सम्भवतीत्यत आह । देतोश्चेति । अप्रतीयमानत्वादेरिति। 
डइ्यत्वाभावददेरित्य्थैः । आदि पदेनानुभाव्यत्वान्याधौनप्रकाहा- 
त्वजडत्वाभावा गृह्यन्ते । ननु भावष्येऽयुभूतेरनुभाव्यत्वसमथ- 
नावसरेऽनुभूतेरनजुभ्याउयत्वे गगनक्कुखुमादिवदसत्मेव स्यादिः 
व्युच्यत एवं भ्रदेशान्तरेष्वपि शराविषाणाद्युदाहरणं द्यते त- 
त्कथमुपपद्यत इत्यत आदह । भाष्यादिष्विति । प्रतिवन्यभिपराये- 
णेति। अनुभूतेरनुभवा विषयत्वे परमाथत्वाङ्गीकारे ऽसतोऽपि प- 
रमाथेता स्यादनुभूतेवां स्वं स्यादिति प्रतिबन्यभिप्रायेण भा- 
ष्यादिषु तदुक्तिः नतु द्टान्तत्वमपि तत्र विवक्षितामेति भा- 
वः । यद्वा परेः कुदष्िभिरसतो$पि दष्टान्तत्वाङ्गाकारात्तन्मतानुसा- 
रेण शशाविषाणाद्युदाहरणं भाष्यादिषु रतमिस्याह । परमतेन वे- 
ति । स्वानभ्युपगतस्य स्वेनोक्तिः कथमुपपद्यत इत्यत आह । 
पिश्ाचानाभिति । न म्लेच्छितवै इति निषेधसस्वेन स्वानभ्युपग- 
तायाः पिश्चोचभाषायाः पिश्लाचेः खम्बादे परिग्रहो न दोषायेति 
न्यायादित्यथः। कथमित्थं ज्ञायत इत्यत आह । स्वयमेवेति । न- 
न्वेवं निरुपायथिनिवघानङ्गाकारे केवलान्वयिनि विपश्चस्याप्रलिद्ध- 
त्वेन तद्याञ्रत्तत्वस्य सुतरामप्रासिद्धत्वात्तदभावः कथमङ्ीक्रियत 
इति नैयायिकः शाङ्ते । तर्हीति । अन्यत्र प्रसिद्धस्य व्यभि- 
चारस्याभाव पव दहि विपक्चवरत्तित्वामावः तस्यानङ्खीकारे केव- 
लान्वयिनो व्यभिचारित्वमङ्गीरकृतं स्यादित्याह । हन्त किभिति । 
व्यभिचा(रत्वंनाङ्धीक्रियत इति शङ्कते । तदपि नास्तीति । अ- 
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नास्तीति चेत्तहिं तावदेवानुमानाङ्मित्युक्तम् । तदमात्रेऽपि त- 

दु्तिलक्षणविशिषटस्यासिद्धेरिति । एतेन केवछान्वपि नाबु- 

व्यभिचारित्वमेव हि विपश्चद्त्तित्वाभावः । अव्यभिचारः के- 

वखान्वयिन्यङक्रियते विपक्ष्रत्तित्वाभावरूपं पञ्चमरूपं ठत ना- 

ङी क्रियते इत्यतदुपदास्यमिति परिहरति । तर्हिं तावदेवेति । 

विपक्चच्नन्तित्वाभावो विशिष्ठाभावः स च कचित्सति विपक्षे त- 
दुत्तित्वरूपविेष्याभावात् यथान्वयञ्यतिरोकिणे. कचि द्धिपक्चरूप- 

विदषणाभावात् तदुत्तित्वाभावः यथा केवलान्वयिनीत्यभिष्रे- 

व्याह । तदमावेऽपौति । विपक्षाभावभ्पीत्यथः। ननु केवलान्व- 
यिनि विपश्चस्यात्यन्तासत्तया तदभावो ऽप्यत्यन्तासन्नेवेति कथं 
तदभावायत्तो विरदिष्टाभावः । तथा हि न्यायविदां खचतसरामज 
मूकतवोचितेति तस्मात्केवलान्वयिनः पञ्चमं रूपं वक्तुमशक्यमिति 
चन्न अतिरिक्ताभाववादिनां मतेऽसत्प्रतियो गिकस्यासच्वेऽपि भावा- 
न्तराभाववादिनाव्यन्तासस्परतियोगिकाभावस्य वक्तु राक्यत्वात् । 
यत्र यदुग्रहो यदारोपविरोधरी वस्यव तद भावत्वात् केवलान्वयित्व- 

ग्रहस्य विपक्षब्त्तित्वारोपविरोधित्वेन तस्य तद भावत्वाविरोधात् 

स्वसमानाधिक्रणाव्यन्तामावाप्रतियोगिसाध्यकत्वस्य वा विपक्च- 

बृत्तित्वाभावत्वेन विवक्षितत्वान्न केवलान्वयिनः पञ्चमरूपवाधः 
असिद्धादिरूपदोषाभाव एव दहि पञ्चसखच्वादिरूपतयाङ्णोक्रियत । 
तथा केवखान्वयिन्यपि व्यभिचाररूपदोषाभावात्मकस्य विपक्च- 
उृत्तित्वाभावभस्याक मेनापि स्वीकायैत्वादिति सक्कपः । केवखा- 
नवयिनः पञ्चरूपामावान्न प्रमापकत्वपिति ये हेतुकापखदा व- 
दन्ति ते अनेन पञ्चमरूपोपपादनेन निरस्ता इत्याह । एतेनेति । 

हेतुक एव ददरः वराकः “कुत्सितानि ङत्सने"रिति समासः 

हेतुकापसद इत्यथः । रोके पुष्पपटकादिदूषिता ष्टि शङ्क 

दिरूपम्रहणाशक्ता तथा केवखान्वयिनि विद्यमानस्य पञ्चमरूपस्य 
छङ्धादिवाचकरूपशब्द च्छि धस्यान्रहणात् देतुकवराकस्य नयनवा- 
चकदष्टिशब्ददिलष्टा धीदूषितेति ज्ञायत इत्यर्थः । नजु केवखा- 
न्वयिनः प्रमाणत्व केवखान्वय्याभासानामपि प्रामाण्यं स्या- 
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मानं विपक्षरहिततवात् । सतैमनित्यं सखादित्यारिवदिति हं 
तुकददरददषिता । ननु यदि केवछान्वपि प्रमाणम् अ- 
ग्निरनुष्णः पदाथेतात् घटवदित्याश्चपि प्रसज्ञयेतेतिचेत् न 

क (क (न 

बाधितत्वात् तहिं धमादयः कस्य चिदिन्धियग्राद्याः मषेयत्वा- 
त् मीमांसकानामप्रत्यक्षत्वाद्रा अस्मस्सुखादिवदित्यादि स्यादि 
ति चेन्न । विपक्षे बाधकामावादेरुक्तत्वात् । अनुभूतेः स्वयं 
प्रकाशाया अप्यननुभाव्यत्वे अनुभूतिपदभयोगस्यैव निरथ- 
कत्वप्रसगात् परस्यातुमूतिव्रियानुभवसिध्यथमेव हि तत्पयो- 
गः । एवं वास्यत्वविपयेयेऽपि बाधः । स्पष्टः तस्पाज्चाहतसाध्य- 

विपर्ययं केवङान्वयि प्रमाणमिति सक्षिपः। अत एव महाविद्या. 

दित्याशद्खयाभासानामासयरवैषम्यं दरदौयन्ननाभासस्यैव केव- 
लन्वयिनः प्रामाण्यमित्याह । नन्वित्यादिना । अभिरनुष्णः प 
दा्थेत्वादित्यज्र उष्णत्वस्य तेजसि संदिग्धत्वस्यान्यत्राभावाश्च के- 
वरन्वयित्वं सम्भवतीति शङ्ककस्य हदयम् । अवाधितं केवला. 

न्वयिहेतुमाशाङ्कते । तर्दीति । उक्तत्वादिति । प्रत्यक्चाध्याय इत्यर्थः । 
धमीद्यः कस्याचित्पत्यक्षा इत्यादिरपि तन्नैव व्याख्यातः । ननु 
त्वदभिमतकरेवखान्वयिनोऽप्यग्रयोजकत्वं स्यादित्याशङ्य स्वाचमा- 
नेऽप्रयोजकत्वमुद्धरति । अच्ुभूतेरिति । बाधिताप्रयोज्करूपोम- 
यविधकेवखान्वय्याभासव्याचृत्तं केवलान्वयिनः प्रामाण्यप्रयोजकत्वं 
दश्ेयन् केवखन्वयिनिरूपणमुपस्रहरति । तस्मादिति । यस्य 
केवखान्वयिनो हेतोः साध्यविपयैयो व्याहतो भवतिस प्रमाणं 
यथा ब्रह्म शब्दवाच्यं वस्तुत्वात् । दव्यत्वाद्वा घटादिवत् अनु- 
भूतिरनुभाव्या वस्तुत्वात् घरादिवदित्यादि । यस्य तु साध्य- 
विपय्येयो न व्याहतः स न प्रमाणं यथाथिरनुष्णः पदाथ 
त्वात् धमौीदयः कस्य चिदिन्दरियग्राद्याः मेयत्वादिव्यादिः । 
तत्र साध्यविपयेये व्याघाताभावादित्य्थः । इति सङ्कप इति । 
अनेन सवेमनित्यं वस्तुत्वादेव्याद्युदाहरणान्तरेष्वपि वथासम्भ- 
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दिरूपकेवलान्वयिनामप्यनवकाशः। अव्याहतसाध्यविपयेयत्वा - 

घम् बाधाप्रयोजकत्वे द्रष्टव्ये इति सूच्यते । अग्याहतसाध्य- 
विपर्यत्वादेव कुटष्िभिः स्वाभिमरतसाधनन्वेनेत्प्रक्षितानि महा- 
विदयानुमानानि आमासीङृतानीत्याह । अत पवेति । अतः 
चछाब्दाथमाह । अव्याहतति । अन्यथेति । तेषामपि व्याहतसा- 
ध्यविपय्ययत्वाङ्गोकारे साध्याभावसाधकत्वामावनाभिरुषितसवप- 
दा्थसाधकत्वं मवद्धिरङ्गीकतं भज्ज्यतथः । एतदुक्तं भवति । 
अयं घटः पतद्धटाज्ञानान्यान्यभावान्यः मेधत्वात्परवत् पतद्धराज्ञा- 
नाभ्यां यदन्यत् पटादि स्व ततोऽन्य पतद्धटः अज्ञानं च ता- 
इशाद्धाबादन्यच्व च पतद्घटरूपभावान्यस्वस्य तत्र बाधितत्वा- 
दनज्ञानस्य भावत्वमादाय सिध्यति । पएतदूघटान्यत्वमादाय प 
क्षादतिरिक्ते साध्यसिद्धिः । अज्ञानं स्वस्वतर्रत्तित्वरहितभा- 
वंब्त्तिधमाध करणमेव पदाथत्वाद् घटवत् अज्ञानतदितरन्रत्तित्वर- 
हितो धर्मः अज्ञानमा्रबृत्तिवां तदितरमात्रह्त्तिवौ स्यात तत्र 
तदितरमाज्भावदृत्तिधमोधिकरणत्वसाधने बाधात् स्वमात्च्त्ति- 
भावङ्त्तिधममादाय साध्यसिद्धावज्ञानस्य भावत्वसिद्धिः । अ- 
ज्ञानान्यत्वमादाय सर्वत्र भवेष्वभवेषु च साध्यसिद्धिः । 
अज्ञानत्वं स्वस्वेतरच्र्तित्वरादेतमाववृुत्तिवृत्तघर्माधिकरणं मे- 
यत्वाद् घटवदक्नानत्वतरमाच्रब्रत्तिधमेस्याज्ञानत्व वाधितत्वादज्ञान- 
त्वमाजचरत्ति भावब्ृत्ति धममादाय साध्यपय्यंवसानेऽन्ञानस्य 
भावत्वसिद्धिः । अज्ञानत्वान्यत्वस्य भावड्त्तिप्रमेयत्वादिभावचु- 
्तित्वात्तद्ाश्रयत्वात्सवत्रापि सपक्च साध्यसिद्धिः । भावत्वं स्वस्वे- 
तरच्रत्ित्वानधिकरणाज्ञानचवरात्ति्ञात्तिधमवत् मेयत्वाद् घटवत् भावत्वे. 
तरमाचच्रत्तिधमंस्य भावत्वे बाधाद्धावत्वमाजन्नात्ि मज्ञानचत्तिवृत्ति- 

धर्ममादाय साध्ये वाच्ये अज्ञानस्य भावत्वसिद्धः । अनज्ञानच्त्ति- 

प्रमेयत्वादिति भावत्वान्यत्वमादाय सपक्षे साध्यसिद्धिरिव्येवमा- 

दीनि भावरूपाज्ञानसाधककेवखान्वय्यनुमानानि महाविदयानुमाना- 

नीति परेः परिभाषितानि च मावपदस्थानेऽभावपदप्रक्षपेण विवश्चित- 

साध्यविपय्यंयसाधनक्षमाणि तेषां व्याहतसराध्यविपपयेत्वामावान्न 

प्रमाणत्वमिति भावरूपघटायज्ञानाभावे तद्विषये वस्मीके घरञ्माचुल्या 
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त् । अन्यथा तेषां सवसाधकत्वसामथ्याभ्युपगममङ्गपसङ्गात् । 
नतु न द्विविधं व्याप्यं केवलग्यतिरेकिणोऽपि भावात् । तथादि 
अनुभूतिरनुमाव्या अनुभूतिल्वात् । यदनुभाव्यं न सानुभूतिः 
यथा घटः । नचान्वयन्याप्त्यमावादस्याव्याप्निरेति भाव्यम् 
न्यतिरेकव्याप्त्यभावात् केवछान्वपिनोऽप्यव्याप्निपरसङ्गात् । 
दरयोरपि व्याप्त्योः परत्येकमन्वयग्यतिरे करिणि परदशनीयत्वाभ्यु- 
पगमाच । उक्तं च वरद् वरिष्णुमिश्रेरपि । तत् पुनरन्वयव्यतिरे- 
किंकेवलान्वयिकेवरुव्यतिरेकीति त्रित्रिध मित्यादि । तचरत्राक- 
रेऽपयुक्तम् । अक्षपाद द्धेधमसूत्रयदित्यादीतिचेत् । न तावदि- 
ह सेभ्रदायविरोधः। केवख्व्यातिरोके तु साधनदशामेव ना- 
सादयति सपक्षान्वयविरहात् असाधारणवदित्यादिना । आ- 

स्मसिद्धो भगवाुनमुनिभिः भ्रपञ्चितलात् । उक्तं च न्याय- 

कुलिशे स्वपकाशवादे श्रीमद्रामानुजार्येः । नच सिद्धान्तिनो- 
ऽयं प्रसङ्गः केवरव्यतिरेकिप्रापाण्यानभ्युपगमादिति । अतों 
दप्रसङ्गादिति तकाणामाभासत्वं शतदूषण्यादिषु प्रपञ्चितमित्यस्मा- 
भिरपरम्यते । केवखव्यतिरेकिरामाण्यवादिकुष्चिः शङ्कते। नन्विति ॥ 
अव्यात्ारत । व्याप्यत्व नास्तत्यथः)। अव्यात्तपरसज्ादात । व्या- 

प्यत्वाभावप्रसङ्गादित्यथः । प्रददोनीयत्वाभ्युपगमाच्चेति । ग्यतिरे- 
कव्यापेरनुमानाप्रयाोजकत्वेऽन्वयिनि तत्प्रदहौनस्य वेयथ्यमेव 
स्यादित्यर्थः । कवरव्यतिरेक्यनभ्युपगमे स्िद्धान्तविरोधमप्या- 
ह । उक्तश्चेत्यादिना । अक्षपादलेधमसूत्रयदिति भोतमोऽन्वयव्य- 
तिरोकेकवलान्वयिकवरुव्यतिरेकिभेद् द युमानत्रेविध्यं सुजरितंवा- 
नित्यथैः । उत्तरत्र विस्तरणे वस्तुविरोधं परिहरिष्यन् सूचीक- 
खाहन्यायेन प्रथम सम्प्रदायविरोधं परिहरति । न तावदिति । 
वरद विष्णुमिश्रग्रन्थविरोधं परिहरति । अत इति । तच्वरल्ना- 

( १ ) शतदूषण्यामेकेनचत्वारिशवादे अनुत्पत्तति पर्त।कमादाय चण्डभारुतत्याख्याने 

नतु मले इति ज्ञेयम् । 
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वरदविष्णुमिश्रोक्तमेकदेरिमतं परमतानुसारेण वोक्तम् । तश्व- 
रताकरेऽपि अक्षपादख्धमूत्रयदित्युपपक्रम्योक्तं नतु स्रमत- 
तया। यत्त तत्रेव हेत्वाभासनिरूपणेऽप्युक्तम् । इयं ह्यनध्यव- 
सितकेवखव्यतिरेकिणो भिदा विचमानसपक्षो विपक्षमात्रदरात्िः 

प्रथमः । अन्यस्त्वविद्यमानपक्षो चिपक्षाच्च व्याष्रत्त इति तत्र 
दष्टे साध्यवति सपक्षे साधनस्य ततो व्याद्रत्तावन्वयवाधादाभा- 

सत्वं स्पष्टम् । अदृष्टे तु तास्मन् साध्यान्वयाक्षेपकपूर्वोक्तपमा- 
णावतारादनाभासल सुवचमिति । तदप्यनादरभाषितमिति 

मन्यामहे । अन्यथा सपक्षेकदेशदरत्तेरप्याभाषत्वपरसङ्गत् । सा- 

करग्रन्थे प्रदेदान्तरविरोधं परिहतुं तत्रत्यग्रन्थमचुकवदति । याच्च- 
ति । श्यं हीति । इयमसाधाररणता अनध्यवसितेति । केवखव्य- 
तिरकी द्विविधः। अध्यवसितोऽनध्यर्वासितश्चाति पवस्य साध्यनि 
श्चायक्रत्वन सद्ध तुत्वादध्यवस्ितत्वम्। उत्तरस्य त्वसाधारणस्य 
साध्यनिश्चयाजनकत्वादामासत्वं तथा चासाधारणतानध्यवसि- 
तकेवखव्यतिरकिणो भिदा सद्धतुव्यावतको धमे इत्यथैः । असा- 
धारणस्य सद्धेतुव्याब्रत्ति दश्यितुमाभासमनाभासं च केवल- 
च्यतिरेकिणं निरूपयति । विद्यमानत्ति । प्रथमः असाधारणः। 
अन्यः सद्धेतुः तत्र प्रथमस्यामासत्वमुपपादयति । तत्रेति । अ- 
न्वयवाधादिति । साधनस्य साध्यसम्बन्धाभावग्रहादित्यथैः । 
अदृ त्विति । सपक्षिऽ्ष्टे सति तत्रत्यसाध्यत्वबाधाभावात् 
रतिवन्धकाभावरेन पश्च साध्यान्वयाक्षपककवरग्यतिरेक्यवान्तरस- 
स्भवात्तत्र सखाध्याध्यवसायहे तुत्वादनाभासत्वं वक्तुं शक्यमित्य- 
थः । विरोधं परिहरति । तदपीति । अनादरभाषितमिति । भ- 
इपराञ्चरपादानां तत्र केवरुव्यतिरकिनिरूपणे आदरो नास्ति अ- 
नास्थया नेयायिकमतानुसखार पव कृत इति मन्यामह इत्यथः 
अन्यथति । साध्यान्वयवाधाबाधयोराभासानाभासरताध्रयोजकत्व- 
मादरेणोक्तमित्यङ्खाकारे इत्यथः । रपक्षिकदेशाचरत्तरपीति । पवतो . 
बहविमान्धूमादित्यज् सपक्षेकदे रो महानक्ते वतेमानस्य धूमस्यायोगो- 
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ध्यान्वयवाधस्य तावतापि सुवचत्वात् । क्षणनिरूपणे चा- 
भिप्रायन्यक्तः । साध्यान्वयाक्षपकाणां च साणन्यतोऽपि नि- 
राकरिष्यमाणत्वात् । ननु सपतैकेद्शवातिनः साध्यान्वयोऽ 
प्यस्तीति कथ साध्यान्वयवाधरङ्का सपक्षे सत्यपि पक्षमा- 
त्रवतिनो वा पक्ष एव साध्यान्वयस्षम्भवे कथं तद्राघः । 
तथाप्यन्यत्र चिव साध्यसम्बन्धो न ए इति चेचुल्यं के- 
कके साध्यान्वयवाधादाभाक्षत्वं स्यादित्य्थः। नच सवे साध्यान्व- 
यवाध आभासत्वप्रयोजक इत्यत आह । साध्यान्वयेति। तावता- 
पौति । असाधारणेऽपि केवखव्यतिरेकिवत्पक्च एव साध्यान्वय- 
सम्भवेन क्राचित्कसाध्यान्वयबाधस्येवामासत्वप्रयोजकत्वादिति 
भावः । केवलव्यतिरेकिणो ऽप्याभासत्वमेव भद्पराश्रपादानाम- 
भिमतं नतु तस्य सद्धेतुत्वमित्ययमर्थोऽवियमानसपन्षो विपक्षा 
व्याच्रत्त इत्यत्र केवरुव्यतिरेकिंलक्षणवाक्येऽविदयमानसपश्ष इत्यने. 
नैव व्यक्तः । सपक्चामावेन साध्यान्वयासिद्धेराभासताप्रयोजकस्य 
भ्रतिपादिवभ्रायत्वादित्याह । छक्षणनिरूपणे चति । नु साध्यान्व- 
याक्षेपकपूर्वाक्तप्रमाणान्तरादनाभासत्वं खुवचमित्य्र पश्च एव साध्य 
न्वयसिद्धेवक्तं शक्यत्वात् । साध्यान्वयासिद्धिनौस्तीति कथनात् 
कथं लक्षणवाक्येन साध्यान्वयसिंद्धिः सूच्यते इत्युच्यते 
इत्याशङ्क्य तदप्यनाद्रभश्षेतमेव सखाध्यान्वयाक्चेपकानवतारस्यो- 
तरन्र प्रतिपाद यिष्यमाणत्वादेत्याह । साध्यान्वयेति। सामान्यतोऽ- 

पीति । अनुभूतिरनचु भाव्या अनुभूतित्वात् जीवच्छरीरं सात्पकं 
प्राणादिमच्वादित्यादिदहेतू वििष्योपादाय साध्यान्वयाक्षेपकत्वं 
निराश्ृव्यान्येषामप्येवं जातीयकानां प्रसिद्धसाध्यकानां साध्य 

 न्वयाक्षपकत्वं न सम्भवतीति सामान्यतोऽपि निराकरणप्रकारो 
वक्ष्यते इत्यथः । सर्वस पश्चव्यावृत्तादसाधारणात् सपक्षेकदेश- 
वर्तिनोऽन्वयव्यतिरोकिणः सद्धेतार्विश्चेषमाशङ्कते । नन्विति ॥ 
तद्य साधारणस्यापि पश्च एव साध्यान्वयसंभवात् सद्धेतत्वं स्या- 
दिति भ्रतिवन्या परिहरति । सपक्षे सत्यपीति । असाधारणस्या- 
भासत्वे बीजमाराङ्ते। तथापीति । तदि बीजसाम्यात् केवल- 

१७ 
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वरव्यतिरेकिण्यपि साध्यपपि चित्तस्य न इष्टमिति 
विद्ञेष इति चेद्धन्त दोष एव गुणीभवत्यायुष्पतः। साध्याद- 

दने साध्वासंवम्धोऽपि न शृ स्यादितिचच्द्सबन्धदर्शनं दोष 
इति सपक्षैकदेशवरतिंनोऽप्यसौ द्रस्त्यजः । कचित्संबन्धदशैना- 
तस्य दोषपरिहार इति चेत् तिं इचिदपि सबन्धाद- 
दशनात्केवरव्वतिरेकिणः साध्यसवन्धपमतीत्यनुत्पत्तिरेवेति 
किंवायेन ! तेनैव पक्षे संबन्धः भरतीयत इतिचेन्न सिद्धे संबन्धे 

व्यतिरेक्यप्याभास पवेत्याह । तुल्यं केवखञ्यतिरेकिण्यपीति । के- 
वख्व्यतिरोकिणि विश्चेषमाशङ्ते । साध्यमपीति । साध्यान्व- 
याद्श्चेनवत् साध्याप्रसिद्धिरप्यधिको हेतुराभास्तायामिति न ततो 
नाभासत्वभिति सहव परिहरति । हन्तेति । आयुष्मत इति । 
स्वापेक्चितकथनजनितदषप्रयुक्तोपचारो च्चा पापी शतायुरितिरी- 
त्याभाणकोक्तम् । तत्वावबोधप्रतिवन्धकपापाविरखमनस्कत्वं ग. 
म्यते । ननु साध्यसम्बन्धाद्शेने न मवत्याभासताभ्रयोजकम्। 
किन्तु खाध्यासम्बन्धद्शोनम् । तच्च न केवरग्यतिरेकिणि स- 
पक्चामावात् तस्मादनाभास्र प्व केवखन्यतिरेकीति श- 
ङ्ते । साध्यादशरीन इतिं । तरिं सपक्षैकदेदावतिंनोऽप्याभासता 
स्यादिति प्रतिवन्धान्न निर्मोक्ष इत्याह । तदत्ति । नयु हेतु्ला- 
ध्यसम्बन्धद् रनमनामासत्वप्रयोजकं तदभाव आमाखत्वग्रयोज- 
कः । अतो ऽसाधारणान्वयव्यतिरेकिणोराभासानाभासत्वव्यव- 
स्था सिध्यतीति शङ्कते । कचिदिति । तद्यनाभासताप्रथोजकदेतु- 
साध्यसम्बन्धद् रौनस्याभावादेव केवलव्यतिरेकिणो हेतोरामास- 
त्व खिद्धभिति साध्यान्वयाब्ाधोपपादनमकिञ्चित्करमित्याह । 
तटति । बाधो नेति पठे तु साध्यान्वयवाधो न आमास- 
त्वध्रयोजक इति भावः । ननु केवरव्यतिरेकिणि पश्च पव हे- 
बुसाध्यसम्बन्धद् शौनखम्भवान्न साध्यान्वयाद् नमिति शङ्कते । 
तेनैवेति । केच खग्यतिरेकिदे तुनैवेत्व्थः। तर्हिं हेतुसाध्यसखम्बन्ध- 
स्य दृदीनन सद्धतुत्वे सिद्ध ततोऽनुमितिः जातायां चाचुमितौ 
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व्याप्याद्चापकषीव्योपकपतीतां च सरन्धधीरित्वन्योऽन्याभ्र- 
यणात् । अथ सध्यामाकवः साधनाभवेन व्याप्तः सधनाभा 
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वञ्च नवतपानः स्वव्याप्यं सत्याभादमाप सकवतयन् मापन 

स्य साध्यव्याप्यताम्ुपादाय विश्राम्यतीति प्रतिबन्धसि- 
[8 [प 3 ०, © (^~ द्धिः ।` अमाव्पाप्षिवेपरीत्येन भाव्याः सावेनिकलात् ` 
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साध्यसाधनवरूद्षपद्रयन्वयसमग्याप्चव्र प्राध्यस्षाषनस्मव्या- 

प्त्यव्यभिचारित्वसिद्धेरिति चेन्मेवम् । 
व्याप्यानां व्यापका याबव्यापकामावयोगिता | 

कथं नाम नियन्तव्या केवलान्वयिवादिनः ॥ 

केवछान्वयिनि व्याप्ये न हि स्वसपक्षगे । 
खाध्यान्वयदशदनरूपसखद्धे तुत्वभ्रयोजकाक्षिदधौ सद्ध तुत्वमित्यन्योऽ- 
न्याश्रय दत्याह । सिद्ध इति । तथाच विद्यमानसपक्च हइ्युक्तये- 
व केवठदेत्वाभास हति मह्पराररपादानामभिप्रायो व्यज्यत 
दति खुष्टरक्तमिति भावः । ननु पक्षे भ्यापकायुमितिमन्तरेणापि 
व्यतिरेकव्याप्त्या अम्बयउ्षाप्तिरयुमातुं शक्यते तेन नान्योऽन्या- 
श्रयणमिति शङ्गे । अथेति । प्रातिबन्धासिद्धिरिति । हेतोः साध्य- 
सम्बन्धसिद्धिरित्य्थः। समव्यस्ति हेतो उतिरेकव्याक्षरन्वयग्यापि- 
उयाप्यताधरकारमाह । साध्यसाधनेति । सखाध्यसाघनविरुद्धघमे- 
द्यान्वयसमव्या्रिति साध्यसाधनाभावद्वयनिष्टसमव्यापेरित्यथः। 
धमेद्धये ऽन्वयः आधेयत्वं यस्या इति विग्रहः। ननु व्यतिरेकञ्याप्त्या- 

 न्वयव्या्िः सिध्यतीति वदन् बादी प्रष्टव्यः किं ऽ्यातिरेकव्याप्िरन्व- 
यव्यास्िसरमव्याप्ता उत व्याप्यमा्रा । आये व्याप्यानां स्वव्यापका- 
मावञ्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं नियतामित्युक्तं स्यात् तथाच 
केवलान्वयिसाध्यक केवखान्वयिनि च व्यभिचार इत्याह । व्या- 
प्यानामितिश्टोकद्येन । नियन्तव्येति । व्या्िः सावे्िकी घ्राद्या 
तजर हेतुः केवरान्वयिवादिन इति । केवलान्वयिनां महाविद्यानु- 
मानानां प्रामाण्यमभ्युपगच्छतस्तवेव्यथः । अनियन्तव्यत्वमेवो- 
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पप्मद्यात । कवरखन्वायनाततें । दद्धताय द् षमादह् । अप चात 
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तन्यापके वा कपि स्यादमावप्रतियोगेता ॥ 
अपि चानध्यवासेतेऽपि तथा व्याप्निः सुवचा । नित्य 

त्वाभावो हि गन्धवखाभावेनावादिषु व्याप्तः गन्धव्ाभा- 
वश्च पृथिव्यां निवतंमानः स्वव्याप्यं नित्यत्वामाव्रमपि नि 
वयन् गन्धवत्वस्य नित्यत्वव्याप्यतामुपादायेव विश्राम्य 
तीति । नन्वेवं नित्यत्वेनापि व्याप्चिस्तस्य ग्रहीतुं शक्यत इति 
चेत् ̀  तरिं केवलव्यतिरेकिंसाध्येन वरस्त्वन्तरासाधारणस्- 
भावस्यापि व्या्चिग्रहीतुं शक्यत इति सपो दोषः । तथादहि। 
घटः स्वयभरकाजः घटघवात् न यदेवं न तदेवं यथा पट 
इति व्याप्चिः सुग्रहा । अनुभूतेरचुभाग्यत्वे घटाद्िदननु- 
भूतित्वप्रसङ्ग इति केवरग्यतिरेकिणो विपक्षे बाधकमस्तीति 

अनध्यवसितेऽपीति । असराधारणेऽपीत्य्थः । नु यद्यप्यवमसा- 
धारा व्यतिरेकव्याप्त्या साध्येनान्वयव्यासिः सिध्यति तद्वदेव 
साध्यविरुद्धधर्मणापि व्य्सि्रहीतु राक्यत इति व्यतिरेकयपेक्षया 
विषत्वात्तस्याभासत्वामेति राङ्ते । नन्वेवमिति । असाधारणे 
अविवक्षितब साध्यविरुद्धधर्मणेव व्यतिरोकिरण्यविबश्चितस्य 
साधनव्यतिरिक्तधमेस्यापि व्याप्तिसिद्धिः स्यादिति तस्याप्या- 
भासत्वमेवाचितमित्याह । तर्हीति । वस्त्वन्तरासाधारणस्वभाव- 
स्यापीति । धरत्वादेरपीत्यथः । स्वयप्रकारा इति । षरोक्तमननु 
माव्यत्वमनुद्यमानमपि व्याघातमावदतीति स्वयप्रकारापदेन सा- 
ध्यनिरदराः । नज व्यतिरेकिणि देतृच्छित्तिरूपविपक्चे बाधकतक- 
सच्वाध्यासित्रहः सम्भवति । घटः स्वयध्रकाशो.घटत्वादित्यादिषु 
त॒ तकीभावान्न उ्यािप्रद इति शङ्कते । अचुभूतेरिति । एताद्शत- 
कामासस्य सर्वत्र खुखभत्वादन्यजापि व्याधिग्रहः खुवच इति 
परिहरति । नेति । ततप्रतियोगिकत्वन प्रन्रत्ताया इति । साध्यश्र- 
तियोगिकत्वन ज्ञाताया इत्यथे; । नन्वनुभूतिरनचुभाव्या अनुभूति- 
त्वादित्यत्र साध्यव्यतिरेकस्य भावरूपत्वात् न साध्यसिद्यपेश्च 



अनुमानाध्याये प्रथममाहिकम् १३३ 

विङ्ञेष इति चेन्न घटस्यानुभाग्यस्वे पटवदघटत्वपरसङ्ग इति स॒- 
वचत्वात् । किंच सपक्षव्रति असाधारणे साध्यं के 
त्मसिद्धमिति चन्तिरेकव्यापिग्रहीतं शक्या । इह तु सा 

ध्यधमेस्य पूर्वमप्रसिद्धतया तव्यतिरेकव्य्निस्ततूभतियोगि- 
कत्वेन भ्रटत्ताया दुग्रहत्वमेव । अथानुभाव्यत्वरूपतव्यतिरेकः 
सुग्रह इति चेत् न तथापि यदनुभाग्यं न सानुभूतिरिति 

व्याशचिग्रहणदश्ञायामेव भरतियोगिभूतानुभूस्यनुभाग्यत्दशेनन 
व्याघातात् । भावसाधककेवरग्यतिरेकिषु च यदि साध्यं पर्त 
प्रसिद्धं तहिं व्यथेमनुमानम्। यद्यन्यत्र तदा सपक्षे सति केवलब्य- 
तिरेकित्वं न स्यात्। न चोमयातिरिक्त पस्ति व्याघातात् । नदि 
भव्राभावात्मना विकर्प्येऽपि कोव्यन्तरसमवः। “परस्परविरोषे 
त॒ न भरकारान्तरस्थिति'रिति न्यायात् । तुस्य चदमभावसाध- 
कस््ेऽपि । विशिष्टसाध्यादिग्यतिरेकयुखेन व्याप्ेृहीततात् । 
अन्यथा कप्य केनेषा व्यतिरेकव्यापिः । स्वरूपतः प्रत्ता 
पि हि व्यतिरेकव्याप्निः सा प्रकृतव्यतिरेकपरामशाभावे 
कथं प्रकुतस्योपकरिष्यति । नच सामान्यतः कचिदिति बि- 

ति शङ्कत । अथेति । किञ्च भावसाधककेवरग्यतिरेकिस्थखे 
साध्यप्रसिद्यभावे व्यतिरेकव्यासिदु्रदैव । तथा च साध्यप्रसि- 
दिवक्तव्या तस्यां चन केवरग्यतिरेकििंद्धिरित्याह ।. भावस 
धघककवखञ्यतिरे किष्वति । भावसाधककेवरढ्यतिरेकिण्युक्तदोष- 

~ = ~ 

मभःवसाधककरेवलख्ग्य तिरेकिण्यप्यतिदिशति । तस्यं चदमि- 
ति । तत्र साध्याभावस्य भावरूपत्येन तज्ज्ञानेन साध्य. 
ज्ञानापेक्षाभावऽपि साध्यव्यतिरेकत्वेन ज्ञात एव तास्मिन् देतुव्यति- 
रेकव्याितग्राह्या अन्यथा तस्य उ्यापेरन्यज परसिद्धान्वयन्याप्िस- 
ह्ायाः प्रङ्ृतोपकारिता न स्यात्तथा च साध्यप्रसिद्धिः पश्च 
चेत्लिद्धसाधनम् अन्यत्रचत् केवरव्यातरक्तित्वभङ्ग इत्यथे; । सा- . 
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दितसपध्यं केवरुव्यतिरेकिणा पक्षरूपविशेषे उयवस्थाप्यत इ- 
ति वाच्यम् । तथाव्िधस्रामान्योपस्थापक्ममाणायावात् । बै 
यत्वं क्रचिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि धमेत् घटत्ववदिस्या- 
यस्तीति चेन्न स्ववचन विरोधात् । किञ्चिदिति निर्दिश्यमानस्य 
वेद्यत्वे तद्भावाधिकरणत्वविरोधात् । अर्यते तत्र किञि- 
छब्द परयोगस्येवानु पपत्तेः । यत्किखिद्धमात्यन्ताभावसखलक्षण- 
धर्मेण चानेकान्त्यात् । तस्य च सवत्र दतच्यनभ्युपगमे पुनर््या- 
घातः । तथा सति हि कस्य चित् सवेधमेविरिष्टत्वमे- 

मान्यत इति । पक्चत्वतदन्यत्वानुट्ेखनत्यर्थः सामान्यतः साध्योपस्था 
पक प्रमाणमाशङ्कते । बेयत्वमिति । स्ववचनविरोधडइति । अवेद्यस्य 
किंचिदिति स्ववचननिर्दशो विरुद्ध शव्यर्थः। किंचिदिति निर्दि 
इयमानस्य वे्यत्वमङ्गीक्रियते न वा आद्य आह । देद्यत्व इति । अचु 
पपत्तेरिति । परप्रत्यायनाथेमेव हि शब्दप्रयागः यदि तेन तदर्थ 
भत्ययो न स्यात् तदा तदर्थप्रयोग पवन स्यादित्य्थैः। यात्किचि. 

दिति यस्य कस्यचिद्धर्मस्यात्यन्ताभावेनानैकान्त्यादित्य्थैः। तजर हि 
धमेत्वारेति हेतुरवतते किञ्िन्निष्ठाव्यन्ताभ्परवप्रतियोगित्वं च सा- 
ध्यं नास्ति तस्य सवेवृत्तित्वादिति भावः। नतु याठकचिद्धमवच्वे 
घा प्रमेयत्वादिकेवखान्वयिधमं बा व्यभिचारो वक्तुं शक्य इति 
किमथमेतावद्दूरधावनमिति चेत्तन्मतेऽनुभूतेनिं धमेकत्वेनवे्यत्वेन 
तन्मताजुसारेण तत्र व्यभिचारस्य वक्तुमदाक्यत्वात् । नन्वेवं यत्कि 
चिद्धमौत्यन्ताभावलक्षणधमेस्याप्यनुभूतौो निधंर्मिकायामङ्खीकारः 
कथमुपपद्यते इति चेत् तस्याप्यनङ्ीकारे व्याघातेन तस्यावश्य- 
मङ्खीकतेग्यत्वात्तदिदमाह । तस्य च सवत्र बच्यनभ्युपगमे पुन्यौ- 
घात इति । व्याघातमेवोपपादयति। तथा सतीत्यादिना । यत्किचिद्ध- 
मात्यन्ताभावस्यावृत्तिः किमयुभूतेरन्यत्र उताुभूतावेव आये व्या- 
घातमाह। तथा सतीति । यत्किञ्चिद्धमोत्यन्ताभावस्यानुभूतेरन्यत्र 
कुजचिद् तेरनभ्युपगमे तस्य सवै घमोविरिष्टत्वमभ्युपगतं स्वात् तथा 
च सवषां भावरूपाणामभावरूपाणां च ध्माणामेकत्र समुच्चयः 
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व्यभ । तथा च तत्र तद्रत्षतदभावस्रयोः सथुचयः स्यात् । 
सविदोऽपि यकिञ्िद्धमात्यन्ताभावविरहे तानेष्ठास्यन्ताभा- 
वसाधनविरोधः । तद्िरदेण पुनस्तत्सिद्धेश । यत्र यदत्यन्ता- 
भावविरहस्तत्र तस्य साव्यं भावात् । नच स्वरूपपेवात्र 
तद्विरहस्तदारोपसहे तदयोगात् । एवै किञ्चिच्छन्दवाच्यत्वल- 
स्षणधर्मेणाप्यनेकान्तो वाच्यः । यदि कचित्किञ्चिखं न स्या- 
त् अीकतैव स्यात् । कथं च कविदितिनिदिे किविचं 
न स्यादित्युच्येत । एवमिच्छादयोऽषद्रव्यातिरिक्तद्रव्या- 

त्रिता; अष्टट्रव्याश्रितत्वायोगे मति गुणलत्रादिबन्राष्ट्रव्याति- 
रिक्तद्रग्यतिद्धौ व्यतिरेकितरियथ्यंमसिद्धौ स एव दोषः । 

स्यात् तथाच भावाभावयोरेकच बसो व्याघातः स्यादित्यर्थः । 
द्वितीये ऽप्याह । सम्बिदोऽपीति । अनुभूतो यत्किचिद्धमौ- 
त्यन्ताभावस्याप्यनङ्गीकारे तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य वे- 
द्यत्वसराधनं व्याहन्येतेत्यथेः । किञ्च यता प्रयासन साध्य- 
मनमवेद्यत्वं न सिद्यतीत्येतावदेव न प्रत्युत यक्किञ्चिद्धमौत्य- 
न्ताभावविरहमङ्गीक्कुवैता त्वया यत्किञ्िद्धमवच्वमेव साधितं 
स्यात् तदत्यन्ताभावविरहे तत्सत्वावश्यंभावादिति वेद्यत्व- 
मेवाञ्भूतो साधितमित्याह । तद्धिरहेणेति । ननु संवि. 
दि यत्किञ्चिद्धमोच्यन्ताभावस्य सस्व नाङ्गीक्रियते येन व्यभिचारः 
स्यात् किन्तु सम्बवित्स्वरूपमेव तद्धिरदतयाङ्गीक्रियत इत्यत आह । 
नच स्वरूपमेवेति । तदारोपसह इति । स्वधमेतयानुभूयमानध- 
मोत्मतायाः स्वस्मिन्न सम्भवात् धमेतया प्रतीयमानस्य तद्ध 
म्यंमेदोऽचुपपन्न इति यावत् । नु सम्विदःशब्दवाच्यत्वमेव नाङ्गा- 
क्रियत इत्यत आह । यद्ति । अलीकतेव स्वादिति। सम्विदस्तुच्छ- 
त्वं स्यादिव्यथेः । कचितिकिश्चिदित्युक्तिरपि व्याहता स्यादिति 
दोषान्तरमाह । कथं चनि । उक्तं दोषमुदाहरणान्तरेऽप्बतिदिशति 

एवाभेति । उक्तदेषषद्वयपरिदहारहतुं सम्भावनातः प्रसिद्धिमाशङ्ते 
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गुणसरेन द्रव्याभ्रितत्रेऽनु मिते अतिरेकानतिरेकविप्रतिपच्या 
च॒ सं्ञायेऽद्रव्याश्चितत्वकाटावनिष्टपसङ्गनाभिपतकोदिपक्षपा- 
तिनी शङ्का जायते । तद्रकेन तदेककोटिगोचरस्णरतिसन्ततिर्बा । 
इदमेव च प्म्मावितत्वं वस्तुनः । अतः सम्भावनािद्धते- 
नाप्रसिद्धिज्ञेषणत्वव्यतिरेकासिद्यरसिद्धेरिति चेन्न । सम्भा- 
वनायाः भमाणत्रे पूवेवल्माणान्तरानपेक्षणात् । ̀  अप्रमाण- 
त्वेऽनुपयोगित्वात् । साध्यमानस्य पक्षमात्रे हि शङ्का तु.गुणाय 

गुणत्वेनेति । श्च्छाद्रिति शेषः । अनिष्ठप्रसंगेनति । महीजलादावपी. 
चछाशुपकस्मप्रसङ्गनत्यथैः। अभिमतकोटि पक्षपातिनी शङ्कति। अष्ट 
द्रन्यातिरिक्तद्रभ्याश्रितत्वकोटावुल्कटः सहाय इत्यथः । निश्चयोपपा- 
दनायाह । तदेककोटिगोचरस्म्रतिवति । कोस्यन्तरमपहाय अभिम- 
तकाटिमात्र विषयायाः स्थतेः सम्भावनातः सम्भवादनुभूतानां 
स्मतेव्यतानियमामवेनानमिमतकोव्वंे प्रमो षरसम्मवादिति भावः। 
इदमेव चेति । पश्च साध्यसम्भावनायाः प्रमाणग्रचच्यङ्गत्वात्तदथ- 
मेव दि प्रसिद्धिरपेक्ष्यत इति भावः । ननु साये साध्यर्प्रालि- 
द्धिरत्रोच्यते स चन । प्रमाणे प्रब्रच्यङ्गत्वं तु तस्याग्याहतमित्यत 
आह । साध्यमानस्येति । अन्यप्रमाणतः सप्रतिपन्नस्य पश्च सायो $ 
चमानाङ्ग नतु सावेत्रिकः ख तु प्रमाणपरिपन्थी प्रकृते साध्यस्शायः 
सावेच्रिक इति नानुमानग्रबृ्तिरिव्यथः। नन्वष्रद्रव्यातिरिक्तद्वन्या- 
धितत्वं पश्च इच्छादावेव सदिग्धं नतु रूपादावपि । रूपदेः पृथि- 
व्याद्यष्ठद्रव्यान्यतमद्रउ्याश्चितत्वस्य निर्णीतत्वेन तदतिरस्कि- 

द्रभ्याध्ितत्वस्देदाभावादिति चेन्न इच्छाद्याश्रयतया अतिरिक्त 
द्रग्यसिद्धो तेन सह परिगणनेन पृथिन्यादौनामपि अष्टद्रव्याति- 
रिक्तत्वमेव स्यादिति रूपादावप्यष्ठद्रव्याततिरिक्तद्रव्याश्चितत्व- 
सशयस्य नवमद्रव्यसश्येनो चित्यवरसित्वादेति भावः । नयु 
संभावनायाः अप्रमाणत्वेऽपि सभावनाविषयसष्द्रञ्यातिरिक्तद्रव्या- 
धितत्वं पक्चीृत्य इदं प्रमाणयोग्यं स्वविपर्यये अनिष्टापादकन्वात् । 
यद्विप्यये अनिष्टप्रखक्तिस्ततूप्रमाणयोग्यं यथा स्वविपयेयेण 
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[4 १ सा््रिकी । यद्विपयंये अनिष्टमसक्तिस्तत्पपाणयोग्यामिति 
शिते विप्रतिपन्तितराक्यजनितवसंशयाधीनसम्भावनापदम् इदे च 

तथेति सामान्यतः प्रभाणवनिषयत्वे सिद्धे विक्चेषपेक्षायां व्यतिरे 
के साफर्यमिति चेन्न इदं च तथेत्युपनयनस्य निराश्रयत्वात् । 
सिषाधयिषितानुमानेन तसिमद्धावन्योऽन्याश्रयणात् । प्रमाणये- 
ग्यपित्यनेनेव प्रामाणिकत्वरसिद्धों भरमाणविशेषचिन्तायाश्च नि 

षप्रयोजनत्वात् । यच गुणत्वादिसामान्यतो दृएन द्रव्यारितत्वे 
सिद्धे तत्र चान्वयव्यतिरेकन्या्निनिरूपणे अष्ट्रव्याश्रिततानुष- 
पत्तिसाचिव्यात् तत॑ एव हेतोरतिरिक्ताश्रयत्यै सिध्यतीति तदपि 

न 

घूमाभावलक्चषणानिष्टप्रसञ्जको वहिः । इदं च विध्रतिपत्तिजनित- 
सभावनापदं तथेति सामान्यतः प्रमाणविषयत्वमनुमातं श 
च्यत प्राणिति च व्यतिरेकानुमानप्रवुत्तिरविरद्धा। नच व्यतिराके 
वेयथ्यं तच्च प्रमाणं किमिति वि्लेषाकाह्घपूरकत्वेन तस्य सा- 

थङ्त्वादिति श्ाङ्ते । यद्धिपयेय दाते । अचर प्रमाणयाग्यत्वासद्धेः 
भ्रागप्रामाणिकस्य तस्य पक्चत्वं न सम्भवतीति प्रतिज्ञान क्ता 

एवं च सत्युपनयस्यापि निराश्रयत्वात्तादशानुमानप्रबरत्तिरसम्भावि 
नीति दूषयति । इदं चति । ननु प्ररङतञ्यतिरेक्रिणिन प. 
रस्पराश्रयः स्यादित्यचआह । सिषाधयिषितेति । किञ्च वस्तुनः 
प्रामाणिकतास्िद्य्थं हि प्रमाणपिक्षा सा च पूवाक्तान्वय- 
उ्यतिरेकेणव सिद्धेति कि व्यतिरेक्यपेष्ववरेव्याह । प्रमाणयोग्य- 
मिति । पतश्योपटक्चषणम् । अण्द्रव्यातिरिक्तद्रव्याधरितत्वं प्राम 

जगिकमित्यस्येव विरोषध्रमाणत्वाच्चेत्यपि द्रव्यम् । यच्चेति । इ 
च्छादिर्दव्याश्चितः गुणत्वादित्यत्र यत्र गुणत्वं तत्र द्रभ्याध्ितत्वमि- 
व्यन्वयस्यापि ग्रहणद चायामिच्छादेः पृथेव्यादिष्वनुप्रखम्भन रूपा- 
दि वत्तदाश्रतत्वाभेच्छःदेरनुपपन्नम् । यन्न द्रव्याश्चितत्वामवः त 

गुणत्वा मावः यथा गुणत्व इति व्यतिरकन्यातग्रदणद्शायां 
गुणत्वेन प्रतिपन्नानामिच्छादीनां द्रव्याश्चितत्वमप्यनुपपन्नमित्य्- 
द्रव्याधितत्वद्रव्याश्चितत्वयोरनुपपत्तो प्रतोतायां तत्सादेताद्गुणत्वा 

१८ 
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न । तच।प्यतिरिक्तविक्षाकारस्य कविदप्यसिद्धः । इच्छादयो- 

ऽनुपपन्नस्थखव्यतिरि क्ताश्रता इति सापान्यस्राधने तुयो य~. 
द्रव्याभ्रितत्वानुपपत्तां सत्यां द्रव्याश्चतः स तताऽतिरि- 

द्रव्याश्चितः यथा गन्धादिरिच्छादयश्च तथेत्यन्वयस्यापि सि- 
द्धौ न केवकव्यतिरेकिता । अस्त्वेवं तथापि पश्ात्केवल- 
व्यतिरेकिणापि जीवितुं क्ञक्यमिति चेन्न सदिग्धे न्यायः प्र 
वर्तेत इति न्यायेनाश्ञक्यत्वात । अथ सामान्यतः सिद्धेच्छा- 

द्याश्रयपक्षीकारेण विगीतोऽष्दरव्यव्यतिरिक्तः इच्छाय्याश्रय- 
त्वादिति साध्यते तदा गुणादौ सपक तिष्टति तखयैवाभा- 
सतेष्यते । गुणादि निष्हेखन्तरभयोगे उखन्वयित्वमेव । तत्र 
दिति हतोरेव्रद्रव्यातिररिकतद्रव्याश्ितत्वं सिध्यति यथा ढखा- 
घवसहङ्तात्कार्यत्वादेव हेतोः क्षित्यादिकतैरेकत्वं सिध्यतीत्य- 
घरद्रव्यातिरिक्तद्रन्या्चितत्वसिद्धौ व्यतिरेकथ्रचृत्तिरविरुद्धे- 
ति भावः । तत्रापीति । पश्चधममतावरत्साध्यस्य पश्चस- 
म्बन्धमाच्रमेव सिध्यतीति व्यापकरतावच्छेदकाकारोऽऽन्यतः प्रलि- 
दोऽपि नाजुमानेनावगन्तुं राक्यते किं पुनरषटद्रव्यातिरिक्तद्रन्या- 
ध्रितत्वस्याव्यापक तावच्छेदकस्य नानुमानतः सिद्धिरिति भावः 
विन्ञिषाकारस्यति । अण्रद्धव्यातिरिकद्रव्याधितत्वस्येत्य्थः । न- 
न्विच्छादयोऽनुपपन्नव्यतिरिक्ताश्चिता गुणत्वादिति साध्यते तत्र 
च रूपादावयुपपन्नवाय्वार्या तरि क्ताश्चतत्वं प्रसिद्धमिति नाप्रासि- 
द्धिनिबन्धनो दोष इत्यत आह । इच्छादय इति । 
पलायमानः राङ्कते । अस्त्वेवमिति । अद्ाक्यत्वादिति । सिद्धा- 
वनुमानघ्रतिवन्धादि ति भावः। अत्र जीवितुमित्युषज्ञ्यते पएतश्चो- 
पटश्चणम् । सिषाधायिषपयाचुमानध्रचत्तावपि पश्च पवबान्वयव्या्ते- 
गदीतस्वेन केवख्ग्यतिरेकित्वासिद्धेश्चति दर्व्यम् । साध्यं युणा- 
दौ प्रसिद्धमिति हृदयम् । तद्यसलाधारण्यं स्यादिति दूषयति । 
तदेति । देत्वन्तरभयोग इति । इच्छाद्याश्रयशगुणाद्यन्यतमत्वादि- 

रूपटेत्वन्तरभ्रयोग इत्यथैः । अन्व यित्वमेवेति । अन्वयित्वमप्य- 
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तु गुणादेरपि पक्षीकरणे अंशतः सिद्धस।ध्यत्वं तदसिद्धौ 
पुनरसिद्धविशेषणता । यचेच्छदेः कायैत्वादिना सापान्य- 
तः समवापिकारणसिद्धौ शरीरमिच्छासमवायिकारणवत् भ्रा- 
णादिमच्ात् न यदेवं न तदेवमिति सर्वदोषपरिहार 
इति तदपि न । संबन्धमाजस्राधने घशदेः सपक्षत्वापातात् । 
शरीरत्वादिलक्षणसम्बन्ध विशेपसाधने त्वप्रसिद्धविशेषणत्वात्। 
अन्यथा घट इच्छासमवायिकारणवान् परत्वात् न यदेवं 
न तदेवमित्यपि भरसङ्गात् । अन्यतो विशेषनिर्णये अस्य नि- 
रवकाशत्वात् । न च वहयादि सम्बन्धसाधनेऽप्येवं सम्बन्ध- 

विकर्पप्रसङ्गः वन्हियोगिखस्य स्वरूपतः सिद्धस्य पक्षध- 
मैतावलेने परवतनिषटत्वपातरे विेषलाभात् । अत्र चिच्छा 
समवायिकारणसम्बन्धविशेषस्येव साध्यधर्मस्य स्वरूपतः क- 
विदप्यसिद्धतवेन तस्य शरीरनिष्टससाधनायोगादिति । यत्त 

सत्येवेति न केवरव्यतिरेकित्वमित्यथः । ` तदखिद्धाविति। अ- 
च्रद्व्यातिरिक्तद्रव्यव्वमेव साध्यं विवश्चित्वा तस्यासिद्धौ रूपादा- 
बुच्यमानायां पृवोक्ताप्रसिद्धविशेषणताया अनि्मक्ष इत्यथः । 
शारीरमिच्छालमवायिकारणवादत्यत्र मुपा सम्बन्धमात्रमुच्यते 
उत शरीरत्वरोषत्वादिसम्बन्धविष उच्यते। नाद्य इत्याह । 
खम्बन्धमान्रोति । तथा चासराधारण्यं स्यादिति भावः। न दवितीय 
इत्याह । रारीरत्वादीति । अन्यथेति । सामान्यविरोषानाद्रेण 
प्रयोग इत्यथः । नयु घटादावच्छासमवायिकारणसम्बन्धः 

साधयितुं न शाक्यते सामान्यतः सम्बन्धस्य सिद्धत्वात् वे- 
दोषतस्तस्यान्यतः सिद्धिः शरीरे तु सम्बन्धविहोषग्राहकमाना- 
न्तरसच्वात् तत्साधनं युज्यते इत्यत आह । अन्यत इति । 
अस्य निरवक्राशत्वादिति । ध्रकतस्य व्यतिरेकिणो वैयरथ्यादि- 
व्यर्थः । सम्बन्धविहाषस्येति । शरीरत्वादेरित्यथः । उदाहर. 
णान्तराण्यपि दूषयितुमनुवदति ! यत्विति । प्रत्येकभ्युत्पन्नेति । 
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सर्वं कार्यं सर्ववित्कतृपू्कं कादाचित्कत्वात् । वेदाः स्व- 
्पणीताः बेदलादिल्युदाहरणं तत्रापि सर्वतरित्करेपूर्वकल्वा- 
देः कचिदप्यग्रहणात् । तनय तिरेकस्य साधनव्यतिरेकेण व्या- 
प्यलवग्रहणमनुपपन्नम् । यदि पभत्येकब्युत्पन्नसवेविदादिपदसमु- 
दायसममिव्याहारमात्रेण साध्यसिद्धिरिति मन्यसे । तदा श- 

दाविषाणादिवद्यग्यपद समाभेष्याहारपात्रण चरान्तिसिद्धं सा- 
ध्यमिस्युक्तं भवति । यदि वाधकाभावादत्रायोग्यतं नास्तीत्य- 

भिप्रायस्तदप्यसारम् । सामान्यतः सिद्धस्थेव प्रिरोधस्य साध- 
कामावे बाधकत्वात् । तस्येवानुमानस्येतत्साधङलेऽन्योऽन्थाश्र- 
यणात्। न चागपतया तानि पदानि तदथमुपस्थापयन्ति। अन- 
भ्युपगमात् । आप्तत्वागपोक्तत्वयोरभावे तदनुपपत्तश्च । अथा- 
गमसिद्धं सवज्ञमात्रुपजीव्य ततपूषैकत्वं साध्यते तथापि ततप 

सवपदस्य वित्पदस्य कतृपदस्य चान्यत्र वयुत्पन्न्वात् तेषा- 
मेक समाभव्याहारण प्रयागे समभिव्याहतपदानां सम्भूयाथ- 

प्रत्यायकत्वस्य च वयुत्पन्नत्वात्तद्वाक्यतः खन्नवित्कतेकत्वं सा- 
ध्यं सिध्यतीति शङ्काथः । उक्तं भवतीति । तथायोग्यत्वात् 
न तद्वाक्यं बोधकमित्यथः । सामान्यतः सिद्धस्येवेति । सवे 
ज्ञकतृकत्वस्य विशिष्यवाधामावेऽपि सर्वेषामपि ज्ञानं न स- 
वगोचरमिति सामान्यतः सिद्धस्यव विरोधस्य क्षिव्यादिषु 
सवन्ञकतृकत्वसाधक्राभावे बाधकत्वादित्यथः । नकृक्तव्यातराके- 
त पच सवज्ञत्वसिद्धस्तद्वाक्यं नायोग्यामिव्यत आह । तस्येवति। 
अन्यो ऽन्याश्रयणादिति । अननानुमानन सर्वज्ञकतं सिद्धौ सर्वज्ञ 
पूवकामेति वाक्यस्य योग्यतासद्धिः सिद्धायां च तस्यामतद- 
चुमानप्रवृत्तिरित्यन्यो ऽन्याश्चय इत्यर्थः । अनभ्युपगमादिति । तस्य 
वाक्यस्य त्वयागमत्वानभ्युपगमादित्यथः । इदानीं तदज्गीकारोऽ- 
प्यचुपपत्तिपराहत इत्याह । आप्ति । पक्षविपक्षसखपक्चषु सा- 
ध्यप्रसिद्धिरङ्धोकतै न शक्यत । पतदतिरिक्तस्थानान्तरमप्यस- 
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कत्वस्यासिदुस्तदवस्थव । तस्याप चत्ासादरगण्ता गृह्यत 

सा चेत्पक्षे कृतमनुमनेन । विपक्षे चन्याघातः । सपक्षस्तु नात्र 
त्वयेष्यते । तथा सत्यन्वयग्यातिरोकेत्वापातादिति । एवं के- 
भ्भाकेताभित्याद । सा चेदित्यादिना । उक्तो दोषगणो व्यतिरेकयु- 
दाहरणान्तरष्वपि स्बयमुन्नेतुं शक्य इत्याह । पवमिति । पतदुक्त 
भवति । इयं परथिवी गन्धवच्वात् यन्न पृथिवी न तद्गन्धवदि- 
त्यत्र पृरथिवीविशेषे घटादौ प्रत्यक्षेण प्रथिवीत्वसिद्धेनं सभ्याप्र- 

सिद्धिः । नच तद्यतः सिद्धसाधनम् तस्यापक्षत्वात् । नचेवं 
पृथिवीविरोष प्रत्यक्षेण देतुतद्भावयीर्निश्चयेऽन्वयित्वासाधारण- 
त्वयोः प्रसङ्ग इति वाच्यम् । त्र देतुतदमावयारूभयरप्यनिश्च पात । 
आदःसीन्यस्य दशाविशेषे दोषत्वासंभवात् अस्तु वा देतुनिश्चयस्त- 
थाण्यन्वयव्याप्तिघरकपदा्थानुपास्थतिदश्ायामन्वापेत्वासम्भवात् । 

अस्तु वा देत्वभावानेश्चयः तथापि नानुपपत्तिः । असाधारणस्य 
दशाविशेषे दोषत्वात् । एवं पराथवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्ध. 
वर्वादित्यादावप्यकदेरो साध्यप्रसिच्या व्यासिच्रहाश्ुपपत्तिः । 
यद्वा इतरत्रयोदशानां पत्येकान्योऽन्याभावास्तत्र तजर प्रत्येक प- 

सिद्धाः प्रथिव्यां साध्यन्ते । साध्यताच्छेदकं च प्रत्येकाभावत्वतेव । 
अयुपित्तिस्त्वभावसमुदाय समूहाम्बनरूपमवगाहते । अनुभिति- 
विषयतावच्छेदकं च समुदितत्बमप्रसिद्धमित्यचुमितेविष- 
यतावच्छेदकावाच्छन्नसाध्यवच्याबत्तिनिबन्धनमसाधारण्यमयुमिति 
विषयामावलिद्धौ पर्यवसन्नं नावतरतीति । अजोच्यते । योऽथः 
क्ल्टृेपेन प्रमाणेन साधयितुं न शक्यते तत्सिद्धये हि प्रमाणान्तरं 
कट्पनीयं यस्तु कलमेन साधयितुं शक्यस्तत्सिद्धये न प्रमा- 
णान्तरं कल्प्यमिति सखवंसम्प्रातिपन्नम्। प्रकते च प्रत्यक्षेण पृथिवी- 
विशेषे घटादौ पृथिवीत्वं कठ्प्यम् अत एव तत्र हेतुतदमाव- 
योरघ्रहादिव्यादिनिरस्तम् । तत्र हेवोरन्वयग्यापेश्चाग्रहे ततो व्यति- 
रेकव्याति मात्र स्ाध्याजुमितेर्खसद्धेः । अन्यथा पवतो वहिमान्धूमव 
स्वादिति प्रसिद्धान्वयव्यत्तिरेकिण्येव महानसादौ साध्यतामानरज्ञा- 
नदशायां तत्र हेतोरज्ञानेन व्यतिरेकञ्यातिज्ञानमात्रादेवाचुमितेवेकन्वु 
हाक्यत्वेन तस्येवोदाहरणत्वसम्भवेनैतावदृदृरधावनर्वेयर्ध्यात् अ- 
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वलव्यतिरेक्युदारहणान्तरेष्वपि दृषणमुननेयम् । सर्ैत्र केष- 
रव्यतिरेकिणि, सादिभिः केवलान्वयिभिः सार्भत्रिकसाध्य - 
दशेनरब्धजीवितेः प्रातिरोधो बाधो वा ग्राह्यः । एवं केवल- 
व्यतिरेकिणि साध्यापसिद्धस्तन्यतिरेकव्याप्निदुग्हा । अन्वय- 

न्वयव्यासिग्रहलम्भवोपपादनाय द्यसकीणस्थरुगवेषणमातीथेकरा- 
दाचाद्यतनात् युष्माकं प्रयासः । यद्वेत्या्यपि न पृथिवीविशेषे 
घटादौ वावतामभावानां प्रव्यश्चेण श्रदसस्भवेन तन्निरूपितान्व- 
यव्यानतगेन्धवच्वे ग्रहीतुं शक्यत्वेन तेनान्वयन्यातिरोक्ेणान्यञ् ता 
वदभावायुमितिसम्भव।त् । पृथिवी जखाभन्ना स्नेदाभावात्तेजोवदि- 
त्याद्यन्वयव्यतिरकिभिरेव तावतामभावानां विव्चिताखिद्धः सम्भ. 
वाच्च न तदथै केवरुव्यतिरोकेप्रामाण्यमभ्युपगन्तञ्यम् । नन्ववं 
व्यतिरेकव्यािरप्रयोजिकेव स्यादिति चेन्न । अन्वयञ्थात्रहा- 
सम्भव तस्यास्तथात्वस्य्टत्वात् । तत्सम्भवे तु सापि प्रयाजि- 
का । अत एवान्वयव्यतिरेकिपरयोगे व्यतिरेकव्यातिमाजधदरीनम् 
अन्वयव्या्षिसत्तया प्रयोजकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात् । तदिदं 
वक्ष्यति व्यतिरेकव्यािरन्वयस्िद्धग्रतियोगिखाभात् समी- 
चीति । कलृप्तप्रमाणसिद्धघ्रयोजनतया अन्यथासिद्धत्वादेव द्य 
थौपच्यादीनां प्रमाणत्वं त्वया न कट्प्यते । तन्नास्पासु का- 
कमक्षणपिति भ्रन्थविस्तरभयादुपरम्यत इति । सावेतन्निकसा- 
ध्यदृश्चनरब्धजीवितेरिति । केवलव्यतिरेकिणि कचिदपि सा- 
धय स्यादशनन स्वैत्राभावग्रहसम्भवात्तन्निरूपिता व्यास्तिः प्रमे. 
यत्वादो दाक्यन्रहति भावः । जीवितशब्देन व्या्चिरुच्यते स्व- 
प्रमाणस्यानुग्राहकतकंसच्वेनाधिकवलत्वमसित्रत्याह । बाधो 
वेति । एवमिति । उक्तकेवलान्वयिवत् केवरुव्यतिरेकिणि सा- 
ध्यप्रसिद्धरभावादित्य्थः । नन्वेवमन्वयव्यासरूपजीन्यत्वात्परथ- 
मापस्थितत्वाच्च प्राधान्यं स्यदित्याराद्खष्टापत्तिरित्याह । अ- 
न्वयव्यतिरोकिण्यपीति । तद्यैन्वयव्यतिरेकिणः प्रयोगे भ्यतिरेक- 
व्याततः प्रददौनमेव न स्या।दैत्याश् व्यातिरेकव्याक्षेरन्वयसत्व- 
टब्धस्तामीचीन्यायाः एूथकप्रद्रानं न दोषाय तावतेव पराथप्रयो- 
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्यतिरेकिरण्यप्यन्वयव्याश्चिरेव प्रधानभूता व्यतिरेकव्यािरप्य- 
न्वयसिद्धपरतियागिखाभाव् मपीची । तत्रान्यतरन्याप्तयुदाहरण- 

मरत्रेणापि पराथपरयोगोऽपि चरिताथं इति । नतु यदि कष- 
छव्यतिरोके न प्रमाणं लक्षणमिति किमपि नस्यात् । त- 
स्य॒ तदात्मकत्वात् । तदभावे च कथं परस्परव्यादत्तषस्तुग्य- 
वस्था । ततश्च विलीन लो करिकपरीक्षकवेदिकव्यवहारेरिति तन 
लक्षणस्य केवछ्व्यतिरेकिलामा अत् । उक्तं हि तखरन्ाकरे 

अथोप्ताधारणाकरपरतिपत्तिनिवन्यनप्र । 
सजातींयविजातीयव्यवच्छदेन लक्षणम् । 
इत्युक्त्वा स चायं जायादिराकारः परमयं निष्डृष्य लक्षयतः 

गस्य चरितार्थत्वात् सस्भवतोऽन्वयस्य प्रदरोनं कतव्यमित्या- 

ह । तज्रेति । रक्षणमिति क्रिम्रपिन स्थादिति । कस्याप्यला- 
धारणधरस्य लक्षणत्वं न स्यादित्यथः । तस्य तदात्मङकत्वादि- 
ति । इतरमेदसाधककेवलव्यंतिरकण पव लक्षणाब्दाथत्वा- 
दित्यथेः । इ्रापत्ति निराकरोति । तदभावे चेति । केवखव्यति- 
रोकितानभ्युपगपेऽपि ठक्षणत्वम्याहतमेवति परिहरति । तन्ने- 
ति । वर्हिंकिं तस्य लक्षणमित्यारद्य भद्पयश्शरपदिरुकं लछ- 
क्चणनिवेचनधकारमाह । उक्तं हीति । सज्ञातीयव्यवच्छेदेनाथा- 
खाध्ारणाकारप्रतिपत्तिनिवन्धन छक्षणमित्यन्वयः । सजातीयवि- 
जातीयन्यवच्छेद्कत्वं सदश विख शब्याच्रत्तत्वमिति भाञ्चः । वयतु 
गोत्वस्य सजातीयः स्वाक्रान्तधर्भेनिष्ठो ध्मः तदेकदेशच््तिय- 
था खण्डत्वमुण्डत्वादिः। विजातीयः स्वानाक्रान्तर्घार्मनिषठो धर्मैः 
यथा अदवत्वमहिषत्वादिः तयोव्य॑वच्छेरो नाम तदुभयभिन्नत्वम् । 
अब्याप्त्यतिव्या्तिरहि तत्वमिति यावत् । पव चेत् स धमो ध 
म्येखाधारणाकारधीहे तु भवति । अनेनासम्भवोऽपि निचरत्तः तथाचा- 
ञ्याप्त्यादिरहितत्वं टक्चषणलक्षणम् । तस्य च प्रयोजनं टक्ष्यासाधार- 
णाकारज्ञानमित्युक्तं भवतीत्यथं इति ब्रूमः। तरदं तस्य॒ कथम- 
साधारणाकार्धीहेतुत्वमित्यतत आह । सर चायमिति । उच्यते 
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प्रमाणस्य सजातीयविजातीयन्यवच्छेदांये सहकारीति सक्षण- 
मुच्यत इति । एतेन तत्तत्मतिपादकं प्रमाणं तत्तज्निष्कर्षे शरण- 
मित्युक्तं भवति । एतेन टक्षणनिरुक्तिमात्रेण छक्ष्यपप- 
ठपन्तो निराकृताः । नहि भरतीतापिति सवं निरदेष्टुपपि शक्यम् 
सवटोकिकपरीक्षकरव्यवहूतस्य घटस्यापि पृथुबुध्नादिमा- 
ङ छिनि्दुारिषयत्वादेः साधारणत्वात् । तद्विशेषस्य तु दुवंच 
त्वात् । उक्तं च दण्डिना । 

इुक्षीरगुडादीनां माधुय सान्तरं महत् । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते इति । 

असाधारणगधर्मोपस्थापनेन व्यवदहारव्यवस्थापकमाप्तवा- 
क्यादिकमव लक्षणम् । यथा गन्धवतीं पृथिवीति । यद्वन्धव- 

इति । उक्तमित्यनन प्वणान्वयः । ननु तादद्ें प्रमाणं च्य 
तरेकरिणमन्तरेण नापरकुमामहे येन तत्र ठश्चणस्य सदका- 
रिता स्यादित्यत्राह । एतनेति । तत्तत्प्रतिपाद कमिति । तत्तद्वस्तु 
ग्राहकं प्रत्यक्चादिकमवेत्यथः । पनेनति । इतरव्याच्त्तवस्तु लद 
ठदवोधकग्रमाणकथननेत्यथेः । पृथुवुध्रादिमचवेति । बुधा मूुलमाधार- 
देः । मूढं बुधोऽङ्घधिनामक इत्यमरः । आदिपदेन कम्बुप्रीवा- 
दिपरित्रदः । अङ्कुटीनिदेशः पुरस्थवघटस्चकः तज्ञनीश्रस्लारस्त- 
स्यार्पीतरव्यादरच्वस्तुवो धकत्वात्सट्टश्चणत्वे सम्भवतीति भावः । 
अच्रादिपदेन परिमा णाभिनयहे तुदस्तविस्तारणयोग्य पार्थिवत्वाद- 
यो ग्रद्यन्ते । तेषां साधारणत्वं च कुसूखदे रम्बङष्माण्डादिेगतत्वा- 
दङ्कटिनिर्ँशस्थापि पुरोवत्तिपदाथोन्तरगतत्वाच्चति द्रष्टञ्यम् । अ- 
न्तरं वैलक्षण्यं महदति स्फुटमित्य्थः। किञ्चासराघारणधर्मोन क्ष 
णम् किन्तु तद्धोधकप्रमाणमेव तथाच न लक्षणस्य व्यतिरेकितेत्याह । 
असाधारणेति । ननु नतद्वाक्यं रक्षणं क्षणस्य हि व्यवहार्यव- 
स्थापकत्वं स्वभावः इदं च वाक्यं व्यवहारबोधकमित्यत आह । 
यद्र नधचत्तत्सवेभिति । नन्वेवमपि अस्य वाक्यस्य व्याद्त्तिश्रत्याय- 
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तःस पृथिवी शठेन व्यवरहतव्यम् नेतरदिति हि तदथः । 
प्रपावेषयः प्रमेयपित्यादिषु च खक्षणतया संमतेषु विपक्ष 
शन्यत्ेन केवरुग्यतिरोकितवभङ्गपसङ्गः । यद्रा अन्वय 
(क नि ज 

व्यतिरेकिपरेशेष एव लक्षणम् । स च समव्याप्तः । 
असाधारणो व्यापको धर्मो लक्षणमिति लक्षणम् । तत एत 
रप्रतिक्षेपस्तच्चं च सिध्येदिति । यथा शरीरादेः पार्प्िला- 
दिसेदेहे शरीरं पाधिवं गन्धवखाद्रयत् । शरीरमाप्याद्िकं न 
भवति गन्वचखाद्धटवदित्यादि । तदेवे तखतदितरप्रति- 
क्षेपयोः साधनाष्टक्षणलं गन्धवत्छरस्पेति । नन्मे कऽय- 

क्तिसंग्राहकलक्षणे तथा स्यत् एकन्यक्तिलक्षणे कथं 
यथाकाश्ादेः शब्दमात्रवत्वादाविति चेन्न । आकाञ्ादि- 

शब्दानापपि जातिशब्दत्वात् कलपादियेदापक्षया बहवो चा- 

कत्वाभावान्न लक्षणत्वं स्यादित्याशज्ख व्याद्त्तिवोध्वकत्वं 
लक्ष णत्वमि्यङ्गीकारे प्रमेयटक्षणस्य प्रमेयत्वस्यापि व्यातिराकैत्वं 
स्यादित्याह । प्रमाविषय इनि ¦ दृष्टापि निवारयति । विप. 
क्षदल्यत्वेनेति । असाधारणघम्नस्येव लक्चषणत्वाङ्गीकारेऽपि तस्य 
व्याच्रत्तिव्यवहारथयोजनकल् मन्वयव्यतिरेकिविधयेव सम्भवती. 
व्याह । यद्वेति । नयु तस्य व्यतिरोकित्वाभवे छक्षण- 
त्वमेव न स्यादितरव्या्त्तिसाधक्केवरभ्यतिरेकेत्वमेव हि 
छक्षणत्वमित्यतः प्रकारान्तरेण लठश्चषणलक्चषणमाह । अषख्ाधारण 
इति । साधारणधरममेष्वतिव्यासिवारणावासाधारणयपदम् । 
न्युनव्त्तिधमेष्वतिव्याप्षिवारणाय व्यापकपदम् । सवेलक्ष्यच््तीति 
तद््थः। धमेपद्ं स्वरूपकथनम् । तस्वतदि तरप्रतिक्षपयोरिति । छ- 
क्यसाध्ारणाकाराटक्ष्यमदयोरित्यर्थः । तथा स्यादिति । अन्वयव्य- 
तिरेकेविधया व्याब्र्यादिषीहेतुत्वं स्यादित्यथेः । चछब्दमान्ा- 
श्रयत्वादाविति । वाय्वादेरपि शब्दाश्चधत्वमस्तीति तद्याच्रदस्यथे 

मात्रपदं तेन रपशशादेतपेवाच्छयते । घ्मिश्राहकेणेवेति । यतो बा 

१९ 

(९ 
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काशादयः । अस्तु तथा तेषु । इखवरादिलक्षणं तु क- 
थम् । नहीश्वरस्य कस्पादिभेदेऽपि भेदोऽस्ति । सत्यम् । 
तत्र तु भरागुक्तरीयेव धर्भिग्राहकेणेव लक्षणविरिष्टलक्ष्य- 
मिद्धावसाधारणधममातिरिक्तव्यादरस्यमावात् न साध्यं किं 
चिदवशिष्यते । तथापि ततरेशवरादिलक्षणव्यतिरेकस्यानी- 
इवरत्वन्यापते्रह्यादेषु केषुचिदीदवरतया शङ्क्यमानेषु ते- 

नानीहवरस्वं साध्यते । तत्र चान्वयव्यतिरेकिलमव । प्र 
तियोगिनः प्रमाणसिद्धेधामावनिरूपणोपपात्तिः । प्रयोगश्च 

ब्रह्मादयोऽनीहवराः सककजगत्ख ष्या कारणत्वाद्वटवत् कालो 
न प्रकृतिमेहदादिविकार रौहितत्वात् चतनवत् । विगुणं 

कालातिरिक्तं कलादिविकाररदित्वात् चेतनवत् । एवं 
तदात्मना शङ्क्यमानानां तच्चतिरेकसिद्धस्तस्यापि तेभ्यो व्य 

इमानि भूतानि जायन्त इत्यागमेन इत्यथः । न साध्यं किञ्चिद्- 
रिष्यत इति । तथाचासाधारणधमेव्यातिरिक्ताभावरूप- 
व्यावृत्तरप्रामाणिकत्वान्न तत्सिद्यथं ल्णस्य व्यातिरेकित्वमज्गी- 
करणीयमिति भावः । अस्राधारणध्रमातिरिक्तव्यावृच्यभ्युपगमेऽ- 
प्येकव्यक्तिलक्षणस्येतरयेद साधकत्वमन्वयव्यतिरेकिविधयेवति द- 
शयति । तथापीति । अतिरिक्तामावाभ्युपगमेऽपीत्यथेः । प्र 
माणसिद्धेश्चेति । ईश्वरस्य श्रुतिसिद्धत्वान्न तस्प्रतियोगिकाभाव- 

ज्ञानमनुपपन्नमित्यथः । लश्ष्यमेद्मितरेषु प्रसाध्य एवमन्वयग्यति- 
रेकेणैव लक्ष्यस्यापि तेभ्यो मदः सिध्यतीत्याह । एवमिति । व्य- 
तिरेकः सिद्ध इति । इतरत्र टश्ष्यमदे गृह्यमाणे रश्येऽपि समान- 
संवित्सवेद्यतया इतरभदोऽपि गृह्यत पएवेव्यथेः । यद्धा यो यद्धि- 
श्नः स तद्धिन्न इति व्या्तिवरेन लक्ष्येऽपि तद्धेदः क्िध्यतीत्य- 
र; । नन्वेव स्त्र टक्षणव्यतिरेकेण इतरत्र लक्ष्यमेदे गृद्यमा- 
गे रश्येऽपातरमेदप्रीसद्धिरस्तीति पश्चाच्यतिरेकिप्रचत्तौ न विरो. 
धः अगप्रसिद्धविशरोषणत्वस्य शङ्कितुमश्चक्यत्वादिव्यभिप्रत्य श- 
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तिरेकः सिद्ध इति लक्षणफलमर् । अतः स्वे्राप्यन्वयि- 
स्वमेव । एवं तर्हिं सवैस्मिन्नेव लक्षणे तदितरस्य त्ति- 
रेको वक्तं शक्यः । यथा गवथोन गौः सास्नादिरदहि- 
तत्वात् पदिषत्रदिः्यादीतिचेत् अस्त्वेवं तावतापि न रन्त 
णस्य केवरव्यतिरेकित्म् । अयं गौः सास्नादिपखात् 
यथा परदीयः । यो गोग्यतिरिक्तः नामों सास्नादिमान् यथा 
महिष इत्यत्र नायं गोः सास्नादिरहितत्वात् यथा महि. 

[व ष, 

पः यो गोः स सास्नादिमान् यथा सप्त इत्यत्र च 

अन्वयव्यतिरेकित्वमेव्र । ये पुन्रिपभरतिपन्नः सर्वो गौरिति 
व्यवहतेव्यः अगोव्याषत्तो वा गोत्वात् सास्नादिपचाद्रेति 
लक्षणस्य केवरग्यतिरेकेतमाहुस्तेपामंशतः सिद्धसाधनत्वम- 
पि । सकर्व्यक्ति संग्राहकग्रषटत्तिनिपित्तस्य सकरेतरभतियो- 

गिकव्याषततेश्वासिद्धतथा नवमिति चेन्न गौरिति व्यवहर्तव्य 

ते । एवे तति । सवो गोरिति व्यवहर्तव्य इति । तथां 
च पक्षव्यतिरिक्तस्य सपक्षस्याभावान्नान्वयित्वशङ्केति भावः । 
अश्ातः सिद्धसाधनत्वभमिति । सम्प्रतिप्पनगोव्यवहारविषये 
गोव्यक्तिविरोषे साध्यस्य सिद्धत्वादिति भावः । सिद्धसाध्नप- 
रिहारमारङ्ते । सकलेति । असाध्रारणस्येति । सम्पतिपन्नगो- 
व्यवहारविषयवरत्तिनो देरविशषवरत्तित्वादेः प्रच्रत्तिनिमित्तत्वस- 

म्मवादि।ति भावः । तथाचाद्ातः सिद्धसाधनत्वं तदवस्थमेवे- 

व्याशाः । ननु गोत्वस्य सामान्यतया लघुत्वात् तस्यैव प- 
चृत्तिनिमित्तत्वं नतु न्युनच्त्तविरोषधमस्य गुस्त्वादिति चन्न वि- 
दोषस्यापि स्वन्यूनत्तिधमापेश्षया सामान्यत्वात् । अन्यथा 
गोत्वापश्चयापि सामान्यतया लघुत्वाद् द्रऽ्यत्वस्यैव प्रचत्तिनिमित्त- 
त्वं स्थात् न तद्विशेषस्य गेत्वस्येत्यपि तुटयत्वात् सम्प्रातिपन्न. 
ठ्यवदहारवेषयातिरिक्तव्रत्तित्वान्न द्रव्यत्वस्य तथात्वमिति चन्न । 

गोत्वस्यापि तथात्वन प्रञ्त्तिनिसत्वाभावस्य वक्तुं शक्यत्वात् । 
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इत्यत्रापि गोत्वमेव व्यवहारनिभित्तमिति नियन्तुपशक्यत्वात् । 
अन्यस्याप्यसाधारणस्य तच्निमेत्तत्वापिराधाद् । कावादे 

[ऋ [ प - > [भ 92. ट 

समत्वात् । गोत्वनिमित्तगोव्यवहारवानित्येव साध्यार्थे चा- 
क = [न प् ^ _ ०, (~ ४ [० [द 

प्रसिद्धा्रेशेषणल्ादिकं सकरतरपरातियागिकन्यादहृत्तिस्ाधने 
| [क न 1 श्र [क 

स्वपोहवादिन इवान्योऽन्याश्रयणमर् । अपि च। 
ब कि 9; # 

टक्षणाद धिक भदे कवादीतस्य सभवः। 
न्द, गक क ^~ १ [० [9 

तस्यव तचत कि कनं कप्थं साधायष्यास॥ 

स्वाइष्रगेव्यक्तिविदाषे कातिपयध्यक्तिविद्तेषदृर्दिीनोऽन्यत्र व्यवहा- 
रखम्प्रतिप्यभावस्य सुवचत्वादिति । एतत् सूवमभिप्रेव्याह । 
खाघवादेश्च समत्वादिनि । क्िद्धसाधनदोषपरिहाराय प्रक्रारान्त- 
रमः रङ्कते । गोत्वनिभित्तति । द्वितीयसाध्येऽपि सिद्धसाधनपरिदा- 
राय सकलासु गोव्यक्तिषु गवेतरत्वावच्छिन्नभदः साध्यत पक्ष 
तावच्छेद्केक्ये च नांद्तः स्तिद्धसाधनम् । उदेद्यसिद्धेरित्यत आ- 
द । खक्टेतरेति । अपोहवादिन इवेति । अतद्याच्रत्तिरेव 
गोत्वादि न पदार्थान्तरं भावरूपमिति वादिनः सोगतस्य मते 
यथा गोगवेतरयोक्ञप्तावन्योऽन्याश्रयणं तथा गोत्वावच्छिन्न इतर- 
त्वावच्छिन्नमेदज्ञानमन्यरेतरत्वज्ञानाधीनम् अन्यत्रेतरत्वज्ञानं च 
न्व [ब् भ भट क ~ ~ [क 

गेोत्वावाच्छन्नस्येतरयदज्ञानाधीनं गोत्वावच्छिन्नस्येतरमिन्नत्वज्ञाना- 
भावेऽन्यज्नतरत्वस्य दुश्रदत्वादिव्यन्योाऽन्याश्रयणं स्यादित्यथः । 
किञ्च इतरभेदं साधयन् वक्तव्यः स यदः कि देतुभूतलक्षणात् 
भिन्चो छक्चणमेव वेति। आये दोषमाह । छश्च णाद्धिक इति । 

नाध्यमान मेदे टक्षणादधिकते सति क वा कुज वा अवीतस्यष- 
श्वाघ्रस्य केवरढ्धतिरोकिण इति यावत् । सम्भवः सखत्तान कु- 
जापीव्यश्ः । प्च तस्य निश्यामावात् । पश्चादन्यत्र निश्चयेऽन्व- 
यित्वासाधारण्यथोः प्रसङ्गादिति भावः । अवीतशाब्दस्य केवर- 
व्यतिरोकिपरत्वमाचायः दाव्दाध्याये स्वयपव वक्ष्यति । द्वितीये 
[व १ ~ (६ [के न [व 

दोषमाह । तस्यव तच्च इति । खक्षणस्यव भदत्व तस्य पक्षे 
निश्चितत्वन साध्यं किञ्चिदपि नावाशचिष्यत इत्यथः । पक्चतावच्छे- 
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किं च । परहिषादिसपस्तव्याघ्रततेरेकस्मिन् गवि सिद्धसवाद्- 
परिहृतमव सिद्धसाघनत्वभ् । एतदेव चानूद्य तच्वरव्राकरे 
ऽप्यक्तम् । क्षाण्यादेलक्ष्यं प्रमाणसिद्धं न वा तदसिद्ध्ा- 

„ (4 € क ~ [ वसि 1 

वाश्रसासद् लक्षणात्त्ना हताः सदा च सधन मुधा | 

स्वरूपासेद्धावपि व्यवच्छदः साध्य इति चेत् तादृगेव तदपि । 
तथापि धसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात् । इतरव्यवच्ेद्- 

[० = क (= पि म्य कविदनालोचितचरत्वाव । सिद्धौ वा साधनतरैयथ्यत् । 
कश्चि प्रमाणस्य स्वविषयव्यवस्थायां ममाणान्तरपिक्षणाद्नव- 
स्थितिपरतः प्रापाण्ये प्रमञ्ज्येयाताम् । 

¢ © ̂ ~ © 

तस्माद्धपः प्रमेयात्मा धमनिष्कपमाचरन् । 

द केक्येऽप्यंशातः सिद्धसाधनस्य दोषत्वम्रनिवारणायमित्याः- 
ह । किञ्चेति । अनपह्टतमेषाति । उदेदयप्रतीतश्च पश्चेकदेशभूत- 
सथ्रतिपन्नभ्यक्तिविशषसिद्धान्वयेन तेनैवान्वयव्यतिरेकिणा स- 
म्भवान्न तदथं व्यतिरेकि्तद्धिरिति भावः । एतदेवचानूयेतिं। 
तच्वरल्लाकरघ्रन्थे अ््पराश्ारपदैः सर्वा अपि गोव्यक्तय इतर- 
व्याष््ताः साल्नादिमच्वादिव्येलद्यतिरक्यनुमानमनूय मेदो लक्चषणा- 
नधिको ऽधिको वेति विकल्पमभिप्रेत्य क्रमेण दूषणमुक्तमित्यर्थः। 
क्लोण्यादीच्यारभ्य दिशा गतिरिव्यतदन्तस्तक्वरलाकरम्रन्थः। अन 
वास्थतिपरतः प्रामाण्य प्रसञ्ज्येयाताभिति। घर्मिप्राहकप्रमाणेन 
सिद्धस्यासराधारणधमरूपरस्यतरभदस्य निश्चया व्यतिरेकय- 
पेक्षा तर्हिं तद्धिषयनिश्चयाथमपि प्रमाणान्तरमन्वेषणीायमित्यन- 
वस्था स्यात् । तथा स्वतो यृहीतस्यापि ज्ञानप्रमाण्यस्य नि- 
अयां प्रमाणान्तरापेक्षायां परतः प्रामाण्यं स्यात् । नवेष्टापत्तिः 
तस्प्रामाण्यस्यान्यतो प्राद्यत्वेनानवस्थानादित्य्थः । अयं च प- 
रतः -प्रामाण्यधरसङ्गः कुदशां पश्च सुगमः । नेयायिकमते तवनव- 
स्थापत्तिरिष्टापस्या परिहायति ध्येयम् । स्वयमुपसंहरति । 
तस्मादिति । निघ्चढस्य व्यतिरेकिमङ्गस्य फलमाह । पवापि- 
ति । अन्यथा प्रामाणजेकेष्वर्थेषु तत्तद्साधारणाकारमालम्ब्य व्य- 
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लक्षणं न प्रमाणात्मेत्युक्तयेव दिशा गतिः इतिः। 
तस्माद्थोक्त एव लक्षणप्रकारः । न पुनस्तस्य केव- 

छव्यतिरे कित्वमिति । एवै केवरव्यतिरेकिणि निरस्ते भरा- 
माणिकानां हेतुकमङ्गभारस्य अयेशोऽवरोपितः । केवखान्व- 
यिन्यपि उ्थाहतस।ध्यविपयेयन्यतिरिक्ताः सर्वे विपक्ष बाध- 
काभावान्निरस्ताः । अन्वयव्यतिरेकिण्यपि अत्यन्तातीन्छि- 
यार्थगोचरा अप्येन्दियकव्याप्त्युपजीवने प्रवतेमानाः सपक्षा- 
नुगतव्याप्ताकारवंकरयात् सोपाधिकत्वादिभिर्निराह्ृताः। चन्द्र 
क 9 ् 

तिरेकिप्रयोगेणाध्रामाणिकाथं साधयितुमुत्सहमानानां हैतुकाना- 
माहोपुरूषिका प्रत्यक्चादिप्रमाणेकशरणेरुन्मूलनीयेति भावः । 
देतुकानां भङ्गो निरासस्तस्य दुवंहत्वात् भारत्वरूप- 
णम् । अयंशोऽवरोपितः इति । ित्वयुक्ताऽशः 
ञ्यद्ा इति मध्यमपदलोपिस्मासः । सामान्येनैकत्व- 
निर्देशः । अतो द्विगोरिति न ङीप् महाियासामान्यतों दृष्टा 
जुमाननिरासाय पादभागः प्रामाणिकानां निवोद्योऽवश्िष्यते 
सोऽप्यवरोपित इव्याह । केवलान्वयिनीति । सवे इति । म- 
दाविद्यहेतुष्टुखा देतव इत्यथः । विशेषतो टं सामान्यतो 
ष्टामिति चास्य विध्राद्वयं पूवं प्रव्यक्चयोग्याथं तदयोग्याथेमु- 
त्रमिति । अतीन्द्रियाथानुमापक्रहेतूनां सामान्यतो दश्टत्वामिति 
नेयायिकेरुक्ता अतीन्द्रयेदवराद्यनुमापकाश्च निराङ्ता इत्याह । 
अन्वयव्यतिरेकेणीति । अन्यथा इंदवरायतीन्धिया्थानामनुमानत 
एव सिद्ङ्काकारे तद्वोधकानामागमानामनुवादकत्वं स्यादिति 
भावः । सोपाधिकत्वादीत्यादिपदेन सत्यति परक्चितत्वं ग्रद्यते । पत- 
दुपपादनश्रकारा इदवरपरमाण्वाद्यनुमानदूषणस्यरे सवौर्थसिद्धि- 
न्यायसिद्धाञ्जनादौ विदादमनुसन्धयाः । नन्वतीद्दियार्थानुमान- 
निराकरणे चन्दरसूयेविस्वादिपरमागाद्यनुमानमपि न स्यादित्यत 
आह । चन्द्रविम्बेति । तत्रेदवराुमानादाविव सपक्षाजुगताका- 
रवेकट्याभावेनापाध्यादिप्रस्क्तरभावादिति मावः । सतोऽप्यनुपल- 
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विम्बपर्मागद्क तु नस्पदादयताद्द्रम पवतपरमभागादत्र- 

दिन्दरियस्यागाभावादेव तदग्रहणापपत्तिरिति युक्तं तदनुणन- 
म्। सन्ति हि सतोऽप्यनुपरम्महेतवो बहवः । ययोक्तं 
०. 

साख्यः। 

अतिदृरात्सापीप्यादिन्दियघातान्मनोऽनवस्थानात् । 
सोक््म्या्चवधानादमिमवार्समानाभिहाराच इति 
यत्त । 
ज ^~ ¢ ५ = 

सक््म्यात्तद्चुपखल्व्रनामाव्राक्कवितस्तदुषलरब्छः । 
[क +£ ^ * (^~ % [8 

महदाद तच कय प्रकृतसर्प विरूप च इति 
४९ [क्ष [1 (त [# ~ 

इदटृशविषयेऽनुमानं वायत नतु दृषटसजातीयमूष्पेषु यथो. 

म्महेतून् साख्योक्ताननुवदाति । अतिदृराद्ति । अतिदूगादचुष- 
म्भो मेवदेः। सामीप्यात्पक्ष्मणः सन्निदितटिप्यादेश्चइन्दिधघातात् 
अङ्कल्यवण्टम्भादिकतात्तस्माञचचचन्द्रगतेकत्वादेः । मनोाऽनवस्थानं 
व्यासङ्गस्तस्मादिन्द्रियसन्निङृष्टानामपि पुरोवर्तिनाम् यथोक्तम् । 

परिच्छेदव्यक्तिनं भवात पुरस्थेऽपि विषये इति। 
सोक्ष्म्यादुष्णजटनिषटवहचादेर्विखृत्वररेखादेश्च । व्यवधानाच- 

नद्रविम्बादिपरभागादेः कुड्यादिव्यवहितघरादेश्च । स्वपृषएठभागस्य 
च । अभिभवः पित्तन चश्चुरावरणं तेन शाङ्कादिगतदवेत्यादेः । समा- 
नाभिहदारात् क्षीरादिसखृष्टतोयादेरिति द्रभ्यम् । ननु तर्हि 

साख्येरुक्तं प्रत्या महदादिकार्यैरनुमानमप्यज्गीका्यं स्यादित्यत 
आह । यच्विति । सौ्ष्म्यादिति । प्रतेः सुक्ष्मत्वादनुपरम्भः 
नतु तस्याः अभावात् काय।वस्यायां तदुपरलम्भस्रम्भवात् । म- 
हदादिक तस्योपादानसददां विश्दश पञ्चीरकृतप्रथिव्यादिकं 
तथा च पर्चाकृतप्रथिव्याद्यवस्थायामुपर्ब्धेः स्वात् । 
प्रृत्यवस्थायामनुपलम्मः सौक्षम्यकृत इति तस्यानुमेयत्वं 
युञ्यत इत्यथैः । इंडराविषय दाति । दषएटविजातीयायाः प्रकूनेरत्यन्ता- 
तीन्द्रियत्वेन तादशविपये अनुमानं नाभ्युपगम्यत दृत्यथैः। न- 
हि सुक्षमेष्वनुमानं नाभ्युपगम्यत इत्याह । नतु दष्जातीाय- 
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ष्णजलादौ वबन्हयादेः । यत्र तु श्वेणेव चयाप्यव्यापक- 
भावग्रहणं तत्रातीद्दरियाणापप्यनुपानं बारयामः । यथां तत्त- 

ज्नातिगुणकरमवरणेपङ्ञामेधाजेवादिषु दृटटेषु तत्तत्कारणभूताश्वरि- 
दपानुमानमिति । अतीन्द्रिये च सवत्र जाञ्लयेव भ्रपाण- 
भिति भाष्यमपि पत्यक्षसिद्धग्याप्तयुपजपनेनात्यन्ताती द्धिया्थ- 
साघनवाधनव्रतिक्षपपरं नतु शाद्वस्िदन्पाप्त्युपजीवनना- 
तीन्रियानुमाननिषेधा्थं तत्रापि शाघ्चमूकतेया तसथन्नेवर॒वि- 
श्रमात् शाख्मेव प्रमाणपिति वाचोयुक्तरविरोधात् । एतेना- 
स्मदादिपत्यक्षयाग्यार्थानुमापकं विक्ञेषतो इष्टं. तदयोग्यार्थ 

सोक्षमेष्विति । अनुमानं बाधत इत्यनुषङ्गः । तथाचात्यन्तातीद्धि- 

यानुमानमस्माभिनीज्गाक्रियते । दष्टसजातीयेषु सृक्ष्रषु त्वञु- 
मानमभ्युपगम्यत एवेत्यथः । यथोप्णजटस्थवन्ह्यादेरिति । अ- 
स्य॒ सू््मत्वमनुद्नूतरूपत्वं न त्ववीन्दियत्वम् । उद् भूतस्पशेव- 
स्वन स्पाशेनप्रत्यक्षत्वात् । एतदुपलक्षणं जञाककारोकविदोकनीथरे- 
णूनामन्यत्र मवनोदरेऽनुमान सुष्ष्मविषरयाचुमानमिति द्रष्टन्यम् । 
ननु तहिं किमतीन्द्रियाजुमानमःजमेव निवार्यते नेत्याह । यज- 
त्विति । जात्यादीनामदष्टविद्ेषकारणकत्वं च स्श्रेतीतिदहासषु- 
रणेषु विडहादमयुसन्येयम् । जातिर्निषादपुस्कषत्वादिः । गुणस्ते- 
जस्वित्वादिः । कर्म राजलश्चषणराख्रजीवनादि । वर्णो ब्राह्मणः 
त्वादिः। प्रज्ञा । कतेव्यनिद्धारणायुखुणा धीः। मेधा धारणावती चीः 
गदो ज्वरातिसाराशासुखो व्याध्धेः । आदिपदेनाभिरामवनिता- 
गजादवविष्णुभक्तयादि खाभो गृह्यते । नन्वतीन्द्रियाथं शाखमेव प्र- 
माणमि म्ये एव कारेणातान्द्ियाथं अनुमानं निषिध्यते । 
तस्य कथमुपपत्तिरित्यत आह । अ्तीन्द्रियेति । साधनमीश्व- 
रादनामतीन्द्रियाणामनुमानम् । बाधनं शासख्रखिद्धानां नित्यविभू. 
त्यादीनामनुमानतो निराकरणम् । उपज्ीवनेनेति तृतीयायाः 
स1घनवाधनयोरन्वये$पि तस्य सापेक्षत्वेऽपि गमक 
व्वात्समासः । पतेनेति । शाच्लसिद्धञ्याप्त्युपजीन्यातीन्दरियाथौ- 
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सामान्यतो दृष्टमिति परोक्तविभागस्थादि विषयः सिद्धो 
भवति । रोकिकष्वव सुह्पासूक्षपवि माग त्स्सिद्धः । रिचि 
ज्ञातीयात्तवयापकजाती यस्पानुमानं सामान्यतो दृं यथाधू- 
मादेः । ग्याश्निदशञादष्टयैव व्यक्तया देशान्तरकालान्तराष 
पकतया खष्व्यक्तरेवानुमानं विशेषतो दष्टं यथा कत्तिक 
या रोहिण्यनुमानपिति कावेत् । तत्रापि निष्कर्षे कृचचिक् 
द्यरोहिण्वासत्तिव्यक्तीनां भूयस्त्वात्तदातनेन कृत्तिकोद- 
येन॒ तादाचिकी रोदिण्यासत्तिव्यक्तिरेवानुभीयते इति 
सामान्यत एव जउ्भा्रग्रहः। अन्यथा व्याप्चिदशादृष्टमा्वि- 

षयत्वे स्प्रतिमात्रत्यपसद्गात् । एवं स्वरविशेषात्पुत्राद्यनुमा- 
नेऽपि पूरवस्वरवदययतनस्वरस्य पुत्रस्वरत्वातुमानाव् सिद्धो 

डन ' 

चमानाभ्युपगमेनेत्यथैः । सिद्धो मवतीति । तथा च शखेकसि- 
दव्याप्त्युपज्ीजनन प्रञ्त्तमप्यत्यन्तातीन्द्रियानुमामं सामान्यतो 

ष्टम् । अन्यत्त पिल्ेषतो दटमिति नेयाधिकोकविभागस्य विषय. 
व्यवस्था । नतु प्रत्यश्चलिद्धव्याप्त्युपरजीवनन प्रह्नत्तमत्यन्ताती- 
न्द्रियाजुमानं सामान्यतो द्टमन्यन्च विशेषतो टष्टमिति उब 
वस्थेति भावः । प्रकारान्तरेणापि तामाह । लौक्षिङेष्विति । 
सूर्मभूरेणुष्णजखस्थवन्ह्यायनुमानं सामान्यतो दृष्टम् । असूक्ष्म 
वन्ह्याद्यनुमानं विशेषतो दष्मिति विभाग हत्यर्थः । कौश्च- 
त्प्रकारान्तरेणोक्तमनुवदति । किञ्चिदित्यादिना । तत्रे कत्तिकया 
रोहिणी नानुमीयते किन्तु कृत्तिकोदय्यक्तिविहोषेण पूवैमदण्रेन 
रोदहिण्यासत्तिव्यक्तिविशेषः पूर्वेमदष्ट पवानुमीयत इति तदुक्त 
विभागाऽचुपपन्न इत्याह । तत्रापीति । नु स्वरेण पुत्रायुमानं 
विषतो दष्टं भवत्वित्याशङ्ूय तत्रपि पूवेमश्चुते स्वरविशेष 

` श्चुतचरस्वरदष्रान्तन जत्तिविरोषण पुतरस्वरत्वमेवानुमीयते तथा- 
ज्ञातेन तेन स्वरविरोषेण पुत्रसन्निधरानव्यक्तिविशेष पएवाचुमी- 
यत इति तत्रापि सामान्यत एव ठउयात्निप्रह इव्याह। पुत्रा्यनु- 

२२०५ 
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भेदः । तेनेव बरौरदाङ्गग तस्येव रखस्य कथमनुमान- 
मिति चन्न कथं चिर्स्मृतिमात्रत्वात् तत्कालवरतिताच्छछा- 
जवाच्यतिर्तग्रहे त॒ काठादिग्यक्तिमेदसिद्धिरिति। 

इति श्रीकवितारिकांहस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्री 
मदरेदान्ताचाथस्य कृतौ न्यायपरिद्धावनुमानाध्याये प्रथमं 
प्रतिबन्धाद्राहिकम् ॥२॥ १॥ 

श्रीमते रामानुजाय नपः। 

तदिदमनुमानं स्वरार्थं परार्थं चति कचिद्विभजन्ते तदयु- 
क्तम् । सर्वेषापप्यनुमानानां स्वप्रतिसन्धानादिवरेन पर्टत्तत- 
मानेऽपौति । ननु दूरस्थस्य पूवदटेन रौलशरङ्गण तस्यैव प्वैत- 
स्याचुमानं विद्ेषतो दष्ट भवत्वित्यादा्खय तत्राचुमितिरेव नास्ति 
येन विदाषदष्टस्य विषयलामः स्यादित्याह । तनैवति । नञु तज्ना- 
ननुभूतचरस्य ऋजुत्वादेप्रैदणं कथं स्मरणं स्यात् स्वतः अत्र 
प्रदेदान ऋनुवेतते अदुभूयमान कजुञ्युङ्गव्वादिति तजाचुमान- 
मित्यत आह । तत्काल व्तित्वेति । तर्हिं पू्ौपरदष्रकारृदेशब्यक्ति 

मदावषयत्वा्सामान्यतो दष्टत्वं तस्य न दीयत इति भावः 
क्ति श्रीमद्धेदान्ताचाय्येश्चरणारविन्द्ानुभवाचुखन्धानविज्ञ- 

दप्वोघेन भारद्वाजकुलटजलधकोस्तुभश्वीदेवराजाचाय्यसूचुना 
श्रीनिवासदासेन विरचितायां न्यायपरिदयुद्धिव्याख्यायां न्याय- 
सारसमाख्यायामनुमानाध्याये प्रथम व्वाप्त्याद्य!हिकम् ॥ २।१॥ 

श्रीमते रामाचुज्ञ य नमः। 
यदुपक्रममद्पधियामपि हैतुकानिन्रहः सुकरः । 
तस्य श्रुतिदिखरगुरोश्चरणो शरणीकसोसितराम् ॥ १॥ 

स्व्राभिमतं विभागं प्रमाणमात्रे प्रददौयिष्यन् नैयायिकेरक्तमयु- 
मानविभागं दूषयितुमनुवदति तादेद भिति । पराथमित्यत्र परस्याथः 
प्रया जनं यस्यति बहुव्रीहिवां परस्याथं इति तत्पुरुषो वा स्यात् 
उभयथापि परव्याप्त्यारिज्ञानजन्यत्वं परव्यबरहारे हेतुत्वं वोक्तं 
स्यात् तत्र नाद्य इत्याह । स्वप्रतिसंन्प्रानादिवलेन प्रह्नत्ततयेति । 
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या स्वव्यव्रहारमात्रहेतुत्पेन च स्वार्थतवा् । वाक्यप्रतिपन्ने- 
[8 © ̂ ~ ^~ [> (^ 

ऽपि नतु वाक्यवलादयथेसिद्धिः। कन्तु बाक्यार्थोपस्थापित- 
^ _ ^ (^ [क (4 [> 

व्यात्ुत्रतित्तन्वानादनव । नच परतवाद्ूवाक्य व्युत्यतस्य 

पपाणष् । आप्तत्ेदूतरयात् तत्रापि व्याप्िपात्रे तेनोपदिष्ट 
= ^~ (44 (9 

श्रोता स्वयमेवानुमिनुषात् । नतु पाध्यायन्नानेऽप्युपदेश्ञमपेक्षते । 
यदि च वाक्यप्रातिपारेतत्पात्रेणानुमानस्य पराथतं त- 
दा प्रत्यक्षागमयोरपि तथा व्रिमागवसङ्गः। केषुचिदर्थषु भर- 

माणतया तयोरेवाभिधयलात् । एतदुक्तं भवति। द्विवि- 
५ [8 न [3 ~ © ^~ 

धानि भ्रपाणानि। स्वयमेव सिद्धानि परवाक्यपू्राणि चे- 
^~ प [9 ५ [8 = + 

ति । सामान्यत एव विभागः काये इति । तदेव यक्तं त- 

्रतिसन्धानं व्यापिस्मत्तिः अ।!दिष्देन पक्चधमेताक्ञानं गद्यते 
बरखशब्दस्तन्निष्ठकारणमतापयायशाक्तिपरः नान्त्य इत्याह । स्वव्यव- 
हारमात्रहेतुत्वेन चेति । तत्राचुमितेः परवाक्यजन्यत्वात् तस्याः 
पराथैता युक्तेत्यत आह । वाकयप्रतिपन्नेऽपीति । परवःकयतः सहेतु- 
साध्योपस्थित्तिरेव जायते न ततः साध्योपरस्थितिः परवाक्य- 
प्रयोज्यव्यातिपक्षधमंताज्ञानेनैव जायत इति कलिता्थः । ननु पर- 
वाक्येनैव साध्यस्ष प्रतिपन्नत्वात्त्च किं व्याप्त्यादिज्ञानपिक्षयत्या- 
शङ्ख तनः साध्यप्रतिपत्तिः किं प्रतिवादेन उच्यते उत्त शिः 
ष्यादेवौ आद्य आह । नचति । द्वितीय आह । आप्श्चे,दति । उपदेश- 
मपश्चत इति । अन्यथा गुवादयः प्रतिज्ञामा्रमेव च्रयुः नतु सम- 
ग्रत्रयोगातिति मावः। वाक्यप्रतिपादितत्वमाच्रणेति।अनुमानसामग्रीभू- 
तव्यःप्त्यादरिते हषः । अन्यधानुमितवाक्यध्रतिषाद्यत्वामावेन 
यथाश्रुलऽनन्वयादिति ध्येयम् । तदि प्रमाणमात्रे तथा वियागोऽस्तु 
तथाप्यस्मदुक्तमयुमानदेविध्यं स्यादित्याशङ्क्य प्रमाणमाच्रे विभा- 
गमक्ृत्वा अनुमानमात्र विभागकरणं युष्माक्रं दोष पएवेत्यारायन 

 स्वाभिप्रतं विभागे दशयति । एतदुक्तं भवतीति । स्वोक्तार्थे भह््ष- 
राशरपादानामुक्ति प्रमाणयति। एतदेक हीति । प्रत्यक्चागमसामग्न्यो- 

रिति । प्रत्यक्ष शब्दज्ञानयोः स।मग्न्योः प्रतपाद्कं परवाक्ये पूत 
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रवरन्राकरेऽपि । 
सवै प्रमाणं साप्च्या स्वत एव प्रहरत्तया | 
जन्यते परवाक्येन उत्तया चेति हि द्विधा ॥ 

अतोऽनुमानं दिविध स्वपराथत्वमेदतः + 
प्रत्यक्षागमस्तामग्न्योः परवाक्य परदर्सिते ॥ 
वक्ष्यते व्यवहाराध्वन्यनुमानस्य तूच्यते । 
अयुमोद्धोधकं वाक्यं प्रयागः साधनं च तत् ॥ | 
इत्यादि । तदवमनुमेद्रोधकं वाक्यं भरतिज्ञादेपश्चावय- 

वमू । तत्र परं भति प्रतिपिपादयिषया पक्षव्रचने प्रतिज्ञा । 
प्रदरिीते अभूताम् अनुमानस्य परवाक््यमिदानीप्रुच्यते । प्रत्यश्चा- 
द्निं ख्रषां प्रमाणानां परवाक्यं व्यवहाराध्वन्युत्तरत्र तत्त 
द्थविचारात्मकवाद्मान तत्तत्प्रमाणप्रयोगकाटे वक्ष्यते चेत्यर्थः । 
ठथ्धा्यं मिन्नक्रमश्च । अुमोद्धोधकमिति। परानुमितीच्छया वादि 
प्रतिवादिनोरन्यतरेण प्रयुज्य मानवाक्यत्वं प्रयोगलकक्षणविच्युक्तं 
भवति । प्रत्यक्चादिवाक्येऽतिञ्यात्तिनिरासायाचुमितीच्छयेत्युक्तम् । 
धूमाद्वहि जानीहीव्येषरूप आसव क्येऽतिव्यसिनिरासाय वादि 
प्रतिवादिनोरस्यतरण प्रयुज्यमानेत्युक्तम् । मवयवेष्वतिव्यास्निवार- 
पाय वाक्यपदम् । तदथश्च वाक्यान्तरानपेक्षवाश्ष्यत्वं तेन 
नावयवेष्वतिव्याद्तिः । नन्वेवमुदाहरणादिवाद््यचरयग्रयागादीना 
मपि प्रयोगत्वनाचार्य्यैः सिद्धान्ताचष्यमाणत्वात्तत्रातिव्यासि- 
सिति चन्न वाक्यान्तरानपेक्चतयाभिमतपदत्वस्यैव विवश्चित्त्वन 

तञापि लक्षणसच्वात् । न्यूनध्रयोगेऽपि वादिनः पृणेत्वाभिमान- 

सखरवाद्विति । अवयवलक्चषणं च प्रयागघटक्वाक्यत्वमिति खु- 
गस्रामिति । परप्रतिपिपादयिषयेति । पराचुमिर्ताच्छया साध्यविशि- 
ष्रधर्यिनरदेश्चः भ्रतिज्ञत्यथः) उदासीनवाक्येऽविव्याप्िवारणाय प- 
राचुमितीच्छयेस्युक्तम् । देत्वादिष्वतिञ्याक्षिवारणाय साध्यविशिष्र- 

धर्मिनि इत्युक्तम् । प्रातज्ञावयवेऽतिव्याप्तिवारणाय साध्यविशि- 

दम् । नन्ववमपि पक्चनिर्दैशात्मकषृूदाहरणाद्यकदेशचेष्वतिव्या- 
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यथा पर्वतोऽग्निमानिति । तत्र धर्मिणगयुदिक्य साध्यधर्मो 
विधीयत इति दृद्धाः । साघकत्वप्रकाशकषिभक्तिपदान्तरस- 
मभिव्याहारादियुक्तं लिङ्गस्य वचनं हेतुः । यथा धूमव्तरात् 

धूमवसेन धूपमोऽत्र व्िद्यते यत इत्यादि । प्रसङ्गदरारेण वा 

सिः स्यादित्यत आह । तत्र धर्भिणमुदिरयेति । तत्र न धर्भिमा- 
जभुदिद्य साध्यं विधीयते किन्तु देतुविशिष्टं पश्चसमुदिध्येति ना- 
तिव्यात्तिरिति भावः । पतन वह्धिमान् पर्त इति विपरीतनिर्द 

शोऽपि वारितः । तजर सध्यस्य प्रथमनिर्दरोन तस्य विधीयमान- 
त्वायोगात् । 

यच्छब्दयागः धाथभ्यमित्याद्युदेरयक्षणम् । 
तच्छब्द पवकारश्च स्यादुपादेयलक्चषणम् ॥ 

१ इति ह्यच्यत इति । साधकत्वध्रकाशाकेति । कापकरत्वयोध्क्- 
विभाक्तिपदान्तरसममिव्याहारविपय्ययप्रसङ्गन्यतमयुक्तदेतुनिर्दशत्व 
हेत्ववयवलक्चषणमिव्यथः । प्रतिज्ञादिष्वतिव्या्िवारणाय दे- 
त्वन्तम् । धूमवचवात् धूमवच्वनेत्यत्राव्यात्िवारणाय ज्ञापक्त्व- 
वोधकपद्ान्तरसमभिव्यादार्युक्तम । अन्यथा निध्रूमत्वध्र- 
सङ्ग इत्यत्राव्यास्तिवारणाय विपय्येयग्रसङ्युक्तत्वम् । अन्यतमत्वे- 
न क्रोडीकारान्नाननुगमः । ननु तृतीयापञ्चम्वाहंतुत्वाथक- 
त्वान्न ज्ञापकत्ववबोधकत्वं न वा टक्षणया तद्भोघकत्वं सुवृविभक्तो 
लक्षणानङ्खीकारादिति चन्न । देताबितिसूतरे हतुपदेनात्पादक- 

ज्ञापकयोारपि हेतुत्षेन विवक्षिनत्वात् । वृतीयाज्ञापक्रताया बो- 
धकत्व लम्भवात् । अत पव बततिकरिः फलमपि दहेतुरिव्युक्त्वा 
अध्ययनेन चख तीव्युदाहतम् । प्वं “विभाषा गुणे ऽस्िया"सित्यत्र 

विभाषेति योगविभागात् अगुणे खियां च हेतौ पञ्चमीं विधाय 
हेतत्वं च क्धापकत्वमित्यभिप्रत्योदाहतं धूमाद्वह्निमान् ना- 
स्ति धघटाऽनुपर्ब्धरिति । अतः पञ्चम्या अपि ज्ञापकत्वाथेक- 
त्वसम्भवः । उत्पाद्कत्वमातहेतुत्वविवक्चायामुक्तोदादरणाच्च- 

पपत्तः । न च श्ूमादित्य्र धूमपदस्य श्रमज्ञानश्चकत्वात्पश्च- 
म्योत्पादकत्वं बोध्यत इति वाच्यम् । अ्रेवभवेऽपि नास्ति 
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अन्यथा निधूमत्वपसङ्गःदिर्यादि । सम्यरव्यापिनिर्देशपूतै- 
कटृष्रान्तवचनयुदाहरणम् । तच व्याहषटान्तस्य च जोलीम- 
नुरुध्यान्त्रयोदाहरणं व्यतिरेकोदाहरणमिति भिद्यते । तत्र 
यो धूमवान् सोऽग्निमान् यथा महानस इत्यन्तरयोद्ाहरणम् । 
योऽनग्निः स निधूमः यथा महा हद् इति व्यतिरेकोदाहरणप्र् । 

यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यम् । यदुक्तसाध्यं न भवति तदु- 

घटोष्चुपर्ब्धेित्यत्र ज्ञानटक्षणायोगात् स्वरूपसत्या पएवाञुषः 
रब्चरभावन्ञसिहेतुत्वेन नञ्ज्ञानस्य तत्र हेतुत्वाभावात् । घटा 
रूपी तथा प्रत्यक्नत्वादेत्यादहेष्वगतेश्च । पतन पञ्म्यन्तखाक्च- 
णिकपदवदनुमितिपरशब्दत्वंहेत्ववयवलक्षणामेति नवीनोक्तं परा- 
स्तम् । ननु हतुत्वदराक्तयोः तृतीयःपञ्चम्योः ज्ञापकतायामपि दा 
क्तिकट्पनेन तयानानाथता स्यात्, । अन्याय्यं चानेकाथेत्वामिति न्या- 
याप्रघरत्तः । यत्र तु व्यवहाराट्पत्वमदुरासखनासावश्च तच्रैवास्य 
न्यायस्य प्रचृत्तः । यथा गङ्काशाब्दस्य प्रवाह शक्तस्य तीरे। अः 

न्यथा नाना्थाच्छिचिप्रसङ्गात् । प्रृते च करणत्वापादानत्वश- 

क्योस्तृ तीयाप्रञ्चम्यो दत्पादकताथकत्वस्याप्यमावप्रसङ्गादिति। एते- 
न प्रत्ययलक्षणापेश्चया प्रक्ृतिलक्षणेव टधोयसी दष्टचरीयं ध- 
न्येत्यादाविति नवीनापसद्भाषितममूुखकपित्यास्तां तावत् । 
ग्रन्थविस्तरभीरूणामयुकोक्तिरयुचितत्युपरम्यते । सम्यगिति 
अनुपदद्वितञ्या्भिकं घटवन्पटवादेव्याद्ावतिव्यात्तवारणाय व्याचि- 
निदे शपूवेकमिव्युक्तम । वैपरीव्यनोपदेदिीतव्या्ैके योऽग्निमान् 
स धूमवान् यथा महानसः यो निघूमः स निरश्चिः यथा इद 
इत्यादावतिव्याप्िवारणाय सम्यगिति । ननु बह्म चिथ्या 

ज्ञानविषयत्वाल्यपञ्चवादेव्यादि स्यष्ये व्यवहनम् । तत्र 

ध्याभिनिरदेदाभावादुदादर्णत्वं न स्यादितिचेन्न व्यापिता- 
त्प्यैकत्वरय विवक्षितत्वात् तत्रापि व्याक्िपरत्वसस्वात् उप 

नयाद्ावपि व्यािनिरदशसम्भवात् तज्रातिव्याच्चिनिराखाय दष्ान्त- 
वचनमिच्युक्तम् । राटी । विधिसुखत्वादिस्वमावः । उदाहरणस्य 
सामान्यतः प्रच्र्तिरूपम् प्रकारान्तरमपि ददी्यति । यदुक्तसाधनमि- 
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क्तसाधनं न भवति यथा समरतिपन्नमिति सापान्यतोऽप्यु- 

दाहरन्ति । अत्र च यदित्थं तत्तथेति साधारणप्रयोगादेव 
सवोपपंहारः सिध्यति । यथा गोन पद् स्मष्टव्येखादावतो 
यद्यदिति वप्सानपेक्षा । कस्यचित्त सा स्पष्टाधी । श्ट 
नतनिदश्चनेन व्याप्ततया पक्षे हेतुप्रुपसंहगद्राक्यम्रुपनयः। सो- 
पि पूर्वद्विविधः । अयं च तथा धूमवानित्यन्वयोपनयः । 
अयं नत्तथा निधूम इति व्यतिरेकोपनयः । दतुूर्ं पक्ष 
साध्यमरुपसंहरद्राक्यं निगमनम् । तत्रापि पृद्रतुटयन्यायतया 
द्र िध्यमतुसंबेयम् । यथा तस्मादसावग्निमानेति । अयं नि- 
रग्निने भवतीति च । एते पश्चप्यवयवाः प्रयोक्तव्या 
इति नैयायिकाः । उदाहरणान्तं तदायं वा प्रयोक्तव्यं नै 
तमिति मीमांसकाः । उदाहरणोपनयवेवेति तु सौगताः । 
वयं त्वनिथपर त्रृपः | नियमवदनियपस्यःप्यामिपानिकतया ति- 

त्यादिना । उदाहरणे वीप्सा नियमेन प्रयोक्तव्या अन्यथा सर्वत्र 
व्याप्यवतिव्यापकसच्वस्याप्रतीत्वा व्याप्तरुपदशेन न स्यादिति 
केचित् तन्मत निराकरति। र साध्वारणप्रयोगदिवेति । यथा गोन 
पदा स्प्रष्टव्येति सामान्यप्रयोगे सबौसां गोव्यक्तीनां पदास्प- 
शोनिषेधो ज्ञायते तथा यो धूमवान् सोऽधिमानित्यनाहत- 
व्यक्तिविरोषात्सामान्यप्रयोगादेव सवत्र धूमवति वह्धिसत्वप्रतीतेः 

सम्भवाद्यःप्त्युपद् शनमग्याह तामेति वीप्ला व्यथा मन्दवुच्यनुप्रहाय 
ैषप्साध्रयोगे न वारयाम इति भावः । एतेन वीप्सा च यत्पदं 
न तु तत्पद् इत्याद्युपपादनमपरि मन्दबुच्चनु्रदाथीमित्युक्तं भव- 
ति । दष्रान्तानदरनेनेति । निगमनेकदेशेऽतिव्याच्चिबारणाय 
ट छटान्तनिदरनेनेत्युक्तम् । उदाहरण तद्वारणाय पक इति । अन्यत् 
स्पष्टम् । हेतुपूवमिति । प्रतिज्ञायामतिव्या्तिवारण।य हे तुपू्ेमित्यु- 
क्तम् । उपनये तद्वारणाय साध्यमिति । स्वसिद्धान्तं वक्तुं परसि- 
द्धान्तानचुवद् ति । एत इति । तदाद्यम् । उदाहरणाय निगमनान्त- 
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द्धान्तस्वोपपत्तेः । दृषटश्वानियमेन भाष्यादिषु प्रयोगः । कचित्प- 
श्वावयवः । फएचित्रयव्रयवः । कचिद वयवकरपनारदितः । इ. 
चिदेकन्याप्निकः । कचिन्याद्िदरयविशिषए इत्यादि । इदं च 

वादिनोः परस्परसंवादादुख्षम् । यथाभिमतव्यवहाराभ्यनु- 
ज्ञालिङ्गं प्रतिवाद्यभिपतपरस्थानेन व्यवहारमन्येऽपि केचिदि- 

च्छन्ति । पिशाचानां पिज्ञाचमाषयैवोत्तरं देयमिति न्याया- 
त् । अतोऽप्यनियतात्रयत्र एव प्रयोगः । उपपन्न घदु- 
मध्यकठारधियां विस्तरसङ्कदाभ्यां व्यवहारः । यद्यप्युदाहर- 

णोपनयाभ्पामेव व्यात्निपक्षधमेतयोः सिद्धत्वात्तावदेव तक्तो 
वक्तगरुचितं तथापि विवक्षितस्फोव्याय प्रतिङ्गहितुदाहरणानि 
उद।हरणापनयनिगमनानि वा वाच्यानि । अन्यथा विब्ाद्वि- 

[ $ श ~ 

मित्यथेः । अनियमे न कोऽपि सिद्धान्तः स्थादेत्यत आह । नियम- 

वदिति । अभ्युपगमस्यैव सिद्धान्तत्वध्रयोजकत्वात्तस्यीनियमे ऽपि 
भावादिति मावः। अनियमभ्युपगमे पूरवेप्रयोग एव मु्खमित्याह् । 
खष्श्चति । क्चिदवयवकट्पनारदित इति । देतुसाध्य माजनिर्देशः 
उदाहरणोपनयमाच्निदेशः सोगवाभ्युपगतो ऽप्यनेनोपलक्ष्यते 
इदं चेति। अनितावयवाङ्गीकरणमित्य्थैः । प्रतिपक्षिल्म्बन्धादत पव 

व्यवहारहेतुरिति पक्षान्तरं दद्ीयति । प्रचिकवादीति । अतोऽपीति। 
नैयायिकादीनां सर्वैषामपि कदाचित्परतिवादित्वस्म्भवेनानियता- 
वयवाभ्युपगमस्यैव युक्तत्वादिति भावः। खदुमध्वकटोरधथियामिति 
मन्दमध्यतीक्ष्णधियामिव्यथैः । मन्दबुद्धीनां पञ्चावयवप्रयोगरू- 
पातिविस्तरः । मध्यधियां तु अयवयवभ्रयोगरूपं विस्तरम् । 
तीक्ष्णवुद्धीनां त्ववयवद्वयध्रयो गरू पस दद इति विवेचनीयम् । विस्त- 
रसङ्कहाभ्यामित्यत्र विस्तरशब्देन विस्तरातिविस्तरयोरेकीकारेण 
ग्रहणमिति बोध्यम । ननु अ्ुमित्युपयुक्तयोव्यौक्षिपश्चधमेत्वयोः 9- 
तिपादनं यावता सम्भाव्यते तावदेव. प्रयोकतुमुचितं ना- 
धिक्तं वेयथ्यादिति शङ्कते । यद्यपीति । स्फोख्यायेति । स्पष्टत्वा- 
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षयस्य साध्याथेस्य ग्यक्तप्रतिपादनानुपपत्तेः । ये तु 
भतिङ्ञादित्रयानन्तरं हेतोरसेद्छन्यथासिद्धिपरिदहाराथे उपन- 
यः । निगमने हेतवंशः सिद्धसाधनतापरिदहाराय । साध्यांशस्तु 

बाधपरिहदारायेति वणेयन्ति तेनूनं तत्तदोपपरिहाराय मनर 
पाठोऽयपिष्टः । प्रतिङ्गाहेतुभ्यामेव तदर्थाभिधानसिद्धेः । 
अन्यथा नायमसिद्धो नापि बाधित इति व्यक्तमेव वक्तव्य 
त्वात् । आभासोद्धारनिषन्धः पुनरक्तेश्चति । भगवद्याघुनघुनि- 

येयथेः । विवादविषयस्येति । पक्चे सध्यसस्वस्येव्यथैः । तथा 
च प्रतिज्ञानिगमनयोः पक्षे साध्यसम्बन्धप्रतिपादकत्वात्तदुपा- ` 
दानं युक्तमेवेति भावः । असिद्यादिपरिहाराथसुपनयनिगमन- 
योरूपादानर्मिति नैयायिका बदारति तन्मतं दूषयितुमनुवदति । ये 
त्विति । अन्यथासिद्धिरप्रयोजकत्वं व्यभिचार इति केचित् । उप- 
नय इति । उपनये हेत्ववयवसिद्धस्य व्य(प्यस्य पक्ष प्रतिपादनेना- 
सिद्यन्यथा सिद्धि विरद तात्प्यकत्वमवगन्तु शक्यत इति भावः। नि- 
गमन इति । तस्मादिति दत्वे हेतुतयोपनयसिद्धस्व पक्षे व्या- 
प्यसत्वस्य प्रतिपादनेन साध्याभावप्राहकरुूपस्य बा- 
ध्यस्याभावोऽवगन्तुं शक्यत इति भावः । अन्यावयवद्धयेनासि- 
यादि पारेदारं वदन् बक्तव्यः । अनेनावयवद्धयेनासिख्यादिपरिहारः 
क्रियते वा ज्ञाप्यते वा नाद्य इत्याह । तेनूनमिति । तदाहि पिशा- 
चनिवतेकमन्बवदन्त्याघयचद्ये ऽसिद्यादिनिवतैकतायां श्कतिर- 
भयुपगन्तय्येत्यथेः । न द्वितीय इत्याह । भरतिक्ञदेतुभ्यामिति। 
अन्त्यावयवद्धयक्ञाप्यस्यासिद्यभावादेस्तत्समानविषयकाम्यां प्र 
तिज्खाहेतुभ्यामेव श्ञाप्रनसम्भवाद्यथं तदिव्य्थैः । नु पुनसक्ति- 
परिहाराय किल तद्धोघकत्वमन्त्यावयवद्कये कट्प्यने तश्च प्रथमतो 
न स्फुरतीति न प्रतिज्ञाहेतुभ्यां तद्थाभिधानीखद्धिरित्यत भह । 
अन्यथेति । प्रतिक्ञाहेतुभ्यामसिद्यमावादिबो घनासम्भव व्यर्थः । 
व्यक्तमेव वक्तव्यत्वाद्ति । तात्पयंतः प्रतिपत्तरविंलम्वितत्वेनाग्य- 
्तत्वादिति भावः । तथास्तु वादं वारयति । आभासोद्धारेति 

२९१ 
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भाष्यकारादिमिश्च प्श्वावयवा अपि हेतवः युक्ता इति 
चेत् सत्यम् । अत एव ह्यनियमः सिद्धान्तितः । नच ग्रन्थेः 
षु दृष्टं निवन्धनमिति व्यवहारेऽपि तथेति नियमः।स च 
प्रत्यगात्मा सुक्ताप्यहमित्येव भरकाशते स्वस्मै प्रका 
शमानत्वात् । इत्यादाबन्वयव्यतिरेको द्रावप्युक्ताविति तावता 
तयोद्रयोरप्यव्रह्यपटनीयत्वापातात् । यच्चेदं भ्रयोगसस्था- 
नं वणितं न तत्राप्यस्माकं निबन्धः । अत्र॒ पर्वैतेऽभ्नि- 
रस्ति यदत्र धूमो ॥ वियते दं च पूमवतां सर्वषामतिमच- 

, पित्यादिनापि तदथग्रतिपादनोपपत्तेः । इशयन्ते चवं वि- 

नायमाभासस्त्क्षणरदितत्वादिति कण्टकोद्धार वाक्यनेवारोष- 
दोषनिद्रत्तिबो धसिद्धेः । तदथं वाङ्यान्तरप्रयोगः तेन पुनरुक्तः 
स्यादित्यथैः । ननु भवदीयैः पूर्वैरपि छृतस्य पञ्चावयवध्रयो- 
गस्य युष्माभिदषणं कथं सङ्गच्छत इत्यभिप्रेत्य नैयायिकः शङ्कते । 
भगवदिति । प्रतिवादिसवादाुगुण्येन तथा प्रयोगोऽस्माभिरङ्गीकू- 
त॒ पव किन्तु पञ्चावयवतयेव प्रयोगः कर्तव्य इति नियमं 
नाभ्युपगच्छाम शत्यद्धाङ्गाकारेण परिहरति । सत्यमिति । क्वाचे- 
त्कम्रन्थनिबन्धानुरुणतया सवेदा व्यवहतेव्यमिति नियमाङ्गी- 
कारे भाष्ये अहमथात्मसमथनग्रकरणेऽन्वयव्यतिरेकन्याप्त्योः स 
मुश्चित्य प्रदितत्वात्छ्ंत्र॒व्या्तिद्वयसमुच्वितप्रयोगः स्यादिति 
वक्ष्यस्तद्धाष्यमनुवदति । स च प्रत्यगात्मेति । पवेतो चहिमान् धूम- 
वच्वादिव्यादि प्रतिपादितसखन्निविशविदि्स्येव न्यायशाब्दाथत्वात् 
तेनैव व्यवहारः कतैव्यः नतु पवत बह्ियैतो धूम इत्यादे- 
नापि तस्यासाम्प्रदायिकत्वेन भ्रयोगानर्हत्वादिति नैयायिका बणे- 
यन्ति तदभिमतप्रयोगात्् नियमनिबेन्धो नास्माकमित्या- 
ह । यश्चेदमिति । पएवमनियमाभ्युपगमे स्वसेद्धान्तिक्यन्थ- 
ने टीदशनमेव प्रमाणयति । ददयन्ते चेति । वाक्यप्रयोगस्या- 
न्वयबोधमात्रफरकत्वात्तद चु पयुक्तांशनियमस्य तत्रानपेक्ितत्वा- 
स्परति्ादेस्वादि पौदापय्यंनियमोऽपि नास्माभिरङ्गीक्रियत इति हदि 
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धानि चित्राणि भ्रयोगवाक्यानि सर्मेतेद्धान्तिकानां : ग्रन्थेषु । 
एवमेव च पदानामन्वयमात्रं भधानयित्वा डौकिकवेदिकन्य- 
वहाराः परवर्तन्ते । तच्छरत्राकरेऽपि चेवैविधऽपि पश्चानामप्यव- 
यत्रानां पृथक् प्रयाजनान्यभिधायातश्च पञ्चाव्रयवं वाक्यमा- 
वियन्ते बेदाचायीदयः । “^पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुण- 
दोषवित्"'इत्यादावित्यमिधायेव पुनरनियमः प्रतिपादितः । 

नच सवेदा सूतरेऽवयवाः प्रयोज्याः न न्यूना नाधिका इति नि- 
वेन्धानियमः वक्कपतिवक्कुसप्रतिपत्तो ठघरूपायोपादनेऽपि दो- 
षाभावात् । रोकेऽपि तथा व्यवहाराचेति । साधम्पेवेध- 
म्यैवचनपभयोगे चोक्तम् । यथायोगं परतिपत्रपक्षया विकरपघु- 

चयावेवाविरोधादिति । अन्यच्चोक्तम् । प्रतिज्ञायाः परं है 
तुदाहरणयेोने क्रपनिवेन्धः व्याष्ठरतुपदशेने विश्चेषामावादि- 

निधाय तत्न चान्वयप्रबोधमाच्नप्रयोजनकलोकिकवेदिकव्यवहार 
पव प्रमाणमित्याह । पवमिति । 

ॐ © निलीयमनेर्विहगेनिमीलद्धिश्चपङजेः । 
विकसन्त्या च माल्या गतोाऽस्त ज्ञायते रविः॥ 

इत्याधनुमानालङ्कारोदाहरणानि लोकिकम्यवहारः । 
“तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं तद्वामदेवस्य वामदेवत्वं वः 
स्मादुत्तरोद्धस्तेजस्वितर'” हत्यादिर्वैदिकव्यवहारः पः 
घुच हेतोः पूर्वभावोऽवगन्तव्यः। ननु तच्वरत्नाकरे मड्कपराश्रः- 
पादैः पञ्चानामवयवानां प्रयोजनाभिधानपूर्वैकं न्यायस्य पञ्चावयव- 
तायां प्रमाणोपन्यासादानियमः कथं सिद्धान्तयितुं शाक्य हइत्याशाज् 
तेरणप्युत्तरत्र नियम पवाभ्युपगत इत्याह । तचवरत्नाकरेऽपीति । वे- 
दाचायां व्यासः आदिपदेन तदनुखारेणो वेशम्पायनादयः न्या 
यशगुणदोष विच्वेन प्रसिद्धो नारदश्च गृह्यते । पञ्चावयवयुक्तस्येति । 
पतद् भारते सभापर्वणि नारद वणेने । साधम्यवेधम्यंवचनप्रषये- 
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त्यादि । अत एव पक्षादिवचनदोषविकशेषाणां केषांचि- 
्तरैवोक्तानापपि नियमकथाविषयतं सूचितम् । उपमाना- 
न्तभोवदशायां चोक्तम् । सोऽयं गत्रयपदाभिधेयः गोप्त- 
्शत्वाव् । य इत्थं स॒ तथा यथोक्तमाप्रेनायं गोस- 
दृशः ततस्तददवाच्य इत्थुक्त्रा । 

व्याप्तौ चष्रान्तद्रयायापवरश्यं स निदश्यते । 
आगमाद्याप्तिसिद्धौ न व्यािस्मृत्यथेमीयते ॥ 

[> न सु 4 ब 

धूपररानस्निपानवेत्याप्ताक्तायां तथा गतः । क 
[प कि ~^ क, ~ [क 9 

इत्यादि । प्ज्ञापरिव्रणे तु वरदविष्णुमिश्रोक्ताचुसारे- 
न्द 

णवयुक्तम् । 
© ० ० 

पराथपरनुमानस्य प्रयागजवयवाक्लयः । 
[० [3 भ = + 

प्रातज्ञा चाप दतुश्च तथदाद्रण मतम् ॥ 
अ) [क ५ [५ ० 

इत्यादि । अतो व्याप्चिपक्षध्ेताप्रातिपादनो पयुक्तेन केनापि 
1 

गे चति । अन्वयव्यतिरेकव्याप्त्योः श्रयोगे चेत्यथः । पक्चादिवचनदो- 
घविक्षाणामिति । वन्हिमान्पवैतः अनित्य विपतिपन्नम् अस्ति 
वन्हिरत्रत्यादि निर्दह विप््यासादयः पक्चषादिवचनदोषाः । निय- 
मकथाविषयत्वमिति । अनियमकथायां तु प्रकरणवशोेनान्वयबोध- 
स्थ॒ सम्मवाद्यथायथं प्रयोगोऽप्युपपद्यत इति भावः । उद्ाहरण- 
शष्ठान्तप्रदशननियमोऽपि कचिन्नास्तीत्याह । व्याप्तौ दष्टान्तदङयाया- 
मिति । न व्यासिस्प्रत्यथमीयत हति । व्यासिस्परत्य्थं दष्टान्तो न बो- 
ध्यत त्यथः । इेययत इति । इण॒गत।विति धातोः कर्मणि खि रू 
पम् । गत्यर्थत्वाज्ज्ञानार्थता। आपोक्तायामिति। पूवेमागमश्चब्देन जाति- 
गुणक मादीनामदृष्टविशेषानेरूपितव्या पिप्रति पादकानि धमेशाखयाण्यु- 
क्तानि अच्रप्तोक्तिलोकिकवाकयमिति विरेकः! अवयवादिप्रयोगे अनिय- 
मङ्गीक्रारेऽपि नियमक्थायां नियमो ऽनियमकथायां त्वनियम इत्येष 
नियमोऽवक्षयमङ्खीकाये इत्याह । अत दति । रहस्यमिति । उपदेश्ार्हदमि- 
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प्रकारेण व्यवहरेत् । नियपकथायां तु यथानियपपिति रहस्यम् । 
व्रिचारविषयगोचरो वादि भरतिवादिवाक्यसन्ततिविशेषः कथा । 
साच द्रित्रिध । वीतरागकथधा विजिगीषुकथा चेति । 

पूर्वो वाद इति सापान्यशन्देनेव विशेषतोऽपि निर्दिर्पते । 
सा चेवं न्यायतच्े संयोगाधिकरणे लक्षिता । परस्य सरो- 
पदेशो न्यायनिधेतार्थो व्यवहारो बाद इति शिष्याचायन्य- 
वह्ारवत् । भमाणतक) भिमानास्पद साधननिधितार्थविषयो व्य- 
वहारो वाद् इत्यथैः । तत्र स्वपक्षस्थापनं परपक्षदृषणमित्यव- 
यवद्रयम् । केचित्तु साधनसपर्थनदृषणसमथनादिभिः सह प- 

व्यर्थः । प्रसङ्गाद्वादजद्पवितण्डा निरूपयिष्यन् कथासामान्यलक्षण- 
माह । विचारविषयेति । वादिध्रतिवादिभ्यां क्रिथमाणलोकिकवा- 
क्य विशेषनिरासाय विचारविषयेति । लोकिकपुरुप्रविवादनिरासाय 
घादिप्रतिवादीति । ताभ्यामेव क्रियमाणे बाद्वदहिभूते म्येवं सा- 
धितं मयेव प्रतिक्षिप्तमित्यादिविवादपदगोचरे वाकष्यसंदर्भेऽति- 
व्या्तिवारणाय विशिषपवम् । वाक्ष्यसन्ततौ विरशषश्च 
प्रमाणतककोपन्यासात्मकत्वम् । ननु वादशब्दस्य कथासामान्यवा- 
चित्वात्तन कथं विशोषाभिधानमित्यत आह । सामान्यशब्देनैवे- 
ति । तथाच वादश्ाब्दोऽयमनेकाथे इति नानुपपत्तिरिति भावः। 
नयु भगवन्नाथमुनिनिरखक्तस्य वादलक्षणस्य जल्पवितण्डादिसा- 
धारणत्वमेव प्रतीयते तयोरपि निधिता्थैत्वाविश्ेषात् । नचा. 
श्रोपदेश्न्यायो नारित विजिगीषया प्रहृत्त्वादिति वाच्यम् । वि- 
जिगीषाविजिगीषयोः पुरुषभ्यावर्तकत्वेऽपि कथादु विद्ोषाभावा- 
दित्यतस्तदथमाह । प्रमाणेत्यादिना. । वादे भरयुज्यमाने साधने 
वादिप्रतिवादिनोः प्रमाणत्वाभिमानोऽस्ति जत्पक्तण्डयोस्तु स 
नास्तीति विश्ोषसस्वाद्वाद्ठक्षणस्य न तत्साधारण्यमिति भावः। 
अश्र वस्तुनो दवैरूप्या सम्भवेन वादप्रतिवाद साधनयोर्वस्तुतः भा. 
माण्यासम्भवादभिमानपययंन्तधावनमिति ध्येयम् । साधनसम- 
थनं स्वपक्षसाधकथ्रमाणस्योद्लनं दृषणसमर्थनं परपक्चवाधकेतोरु- 
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्वयवतामाहुः। तदयुक्तम् । स्वपक्षे दृषणोद्धा रतत्समथनादे 
रप्यवयवान्तरत्वप्रसङ्गात् । यदि स्वपक्षप्ताधनादौ तदन्तभीव 
इति न प्रथग््रहणाद्रणना तदा स्वपक्षस्थापनपरपक्षपरतिक्षिपयो- 
रेव ॒सर्वान्तमाव इति तावत्येव गणनोचिता । अत्र च बु- 
दविपूवेकदृषट्चनानि न सम्भवन्ति अन्यानि तदुद्धाविता- 
न्यभ्युपगन्तव्यानि । तखनिगेयाय प्रदरत्तत्वात् । विजिगीषुक- 
थायान्तु गञन्तरमरभमानस्य परव्यामोहनेनापि पाक्षिकवि- 
जयः समत्वे वा सम्भवेदिति बुद्धिपूषेकदुष्ट भयोगसम्भवः । 
सा च द्विधा । जसपो वितण्डेति। तत्रोभयपन्नोपन्यासतत्पति- 
षेपवती कथा जस्पः । वादिपक्षोपन्यासतत्परतिक्षेपमात्रवती 
वितण्डा । केचित्त वितण्डायापपि वीतरागविनिगीषुभेदाद- 
द्माहुः । तदयुक्तम् । वीतरागस्य - परपक्षपतिक्षेपपर्न्त- 

पोद्लनम् । आदिपदेन परपक्चदोषोद्धार निराकरणं गृह्यते । पूर्वो 
क्तस्वपश्चस्थापनापरपन्षप्रतिक्षेपाभ्यां सदह पञ्चावयवतामाहुरिव्य- 
थेः। ननु वादे वादिप्रतिवादिनोः साधने प्रमाणत्वाभिमानोऽ- 
पेक्षित इत्युक्त , तत्कुतः तथामिमानविरदेऽपि दोषामावादित्यत 
आह । अत्र चत । तथाभिमानाभावे वुद्धि पूवेकदुष्टवचनश्रयो- 

गस्यापि सम्भवेन तच्वनिणयलक्षणफलस्यासिद्धिः स्यादिति भा- 
वः । पतेन पुरषधमंभताभिमानव्यतिरेकेण वादकथा- 
यां स्वरूपतो वैटक्षण्यमग्युक्तामिति ध्येयम् । सा चेति । 
विजिगीषुकथा चेत्यथः । वितण्डानिरासाय प्रतिश्चपवतीः 
त्यन्तम् । वाद्निद्रत्तये त्रेति । विजिगीषुकथयोरित्यथैः। तथा च वा- 
दस्य विजिगीषुकथात्वामावात्तन्र नातिप्रसङ्ग इति मावः। वादि. 
पक्चोपन्यासेति । ज्पन्यावतेनाय मात्रपदम् । वादिश्रतिवादिनोरुभ- 
योरपि वेतण्डिकत्वे कथाया पवानुत्थानात् प्रतिवादिनि पव 
वैतण्डिकत्वामत्वमिप्रेत्य वादि प्लोपन्यासेत्याध्ुक्तिरिति ध्येयम् । 
तदयुक्तमिति । वीतरागस्य तच्वजञिज्ञास्ुतया परपक्षनिराख- 
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व्यापारामवे तखनिणयासिद्धेः । विजयस्तु तावतापि स 
स्मवत्येव अभ्युपगमनियतलात् । वादे परपक्षस्य कालात्य- 
यापदेशनिवीदे तु न पुनः स्वपक्षनिरूपणं तेनैव तत्फरस्या- 
पि सिद्धः । नहि पुनस्तस्यव प्रमाणस्य पाठे प्रयोजनम् । 
नच स्थापितस्वरूपादिमतूपमाणमनादत्य मानान्तरमन्वषणी- 
यमू । नच नेरपेक्ष्येणोपरमाद्वितण्डातप्र् । अपेक्षायां सत्यां भ्र 
तिवादेपक्षस्थापनस्यापि कर्तव्यत्वेन वैषम्यात् । जस्पे तू- 

माघ्रप्रयोजनाभावात्तस्य वैतण्डिकत्वं न स्ंभवतीत्यथैः । ननु 
तर्हिं वीतरागस्य वादे परपक्षप्रतिक्षपो व्यथः स्यात् स्वपक्चस्था- 

पनमा्रस्यैव तच्वनिणयोपयुक्तत्वादिव्यत आह । बीतरागस्येति। या- 
वत्परमतं न निराक्रियते तावत् स्वमतमप्रतिष्ठेतं भवतीति भावः 
वेतण्डिकस्य विजयमा्रपिक्षित्वात्तदपेक्षितो विजयः स्वपक्चस्थाप- 
नाभावेऽपि परपक्षनिरासरमत्रेणापि भवतीत्याह । विजयसित्विति । 
अभ्युपगमनियतत्वादिति । परपक्षं प्रतिक्षिपामि तावतेव मम विजय 
ति वेतण्डिकाभ्युपगमात्तथैव फलस्य वक्तभ्यत्वादित्यथः। ज- 
द्पेऽपि तच्वनिणयाभावेऽपि जद्पकाभ्युपगमायुरूपस्येव परस्य वक्त 
उ्यत्वादिति भावः । ननु बौतरागकथायां यच्च॒ घादिना परपक्षे 
कारात्ययापदेशो निरुदह्यते तजर परपक्षे बाधकप्रमाणस्येव स्वपक्चसा- 
धकत्वात्तत्र परपक्षवाधननेव कथ पयैवसानसखंभवाद्वीतसाग- 
कथाया अपि वितण्डात्वमवजेनाीयम । परपश्चनिरासमाजेणेव कथाप- 
येवसानमेव हि सम्प्रतिपन्नवितण्डाया अपि वितण्डात्वम् । अन्यथा 
कारात्ययापदेशनिवाहानन्तरं तस्यैव प्रमाणस्य स्वपक्षस्थापनपय्य॑व- 
सानाय पुनः पाटगप्रसङ्गादित्यत आद। वादे परपक्षस्येत्यादिना । मपे. 
क्षायां सत्यामिति। यदि सदुबुद्धिः कश्िन्मत्पश्चे प्रमाणं बाधित भवतु 
त्वत्पक्ष किं प्रमार्णीमिव्यपेश्ष्येत तद्। स्वपक्षस्थापनप्रमाणस्यापि प्रयो- 
्तञ्यत्वाद्वादस्य वितण्डातो भदः स्फुट दत्य्थंः। नु जस्यऽपि परपश्च 
स्य काङात्ययापदेश्ानेवदहेऽपि पुनः स्वपश्चस्थापननेयत्यं न स्या- 
दित्यत आह । जस्पे त्विति । उक्तिगुणदोषाभ्यामपीति। पुनः पाटऽनु- 
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क्तेयुणदोषाभ्यामपि जयापजयों स्यातापिति काखात्ययापदे- 
शायोपन्यस्तस्यापि भरमाणस्य पुनः पाठादयुपपत्तेः । अगम. 

सिद्धा चयं कथात्रयव्यवस्था । “'वादजरपवितण्डाभि"रित्या- 
दिवचनाव् । केचित्त वितण्डाद्रयमेव व्यत्यस्तं जस्प इति 
वदन्ति । तथापि तथेव नियमात् कथात्रयगणनं नानुपपन्न 
म् । उक्तं च जल्पवितण्डधोरपि लक्षणं सयोगाधरिकरण स्वपक्ष 
प्रामाण्यप्रतिपन्षाप्रापाण्यमात्रनिश्यार्थो व्यवहारो जसपः । 

प्रतिपक्षापरमाण्यमात्र निश्यार्थो व्यवहारो वितण्डति । श्री- 
मद्रीतामाष्येऽपि वादः प्रवदतापहापित्यत्र जलपाषेतण्डादिङ- 

तां तचछनिणयाय प्रहरतो वादो यः सोऽहमिति व्याख्या- 
® ~ (£ 

नात्कथात्रयं दरवितम् । एतेन “विभ निजित्य वादतः, न बि- 

क्तिविपरीतोक्तयधिकाक्तिसम्भवात्तावत् स्वस्य विजयः स्यादिति 
प्रतिवादिना कालत्ययापदेशायोपन्यस्तापि पुनः पाठमपेक्ष्यत अत 
स्तत्र नियमतः स्वपक्षस्थापनं कतेव्यामिति भावः । ये तुवा- 
दिनेद्धैयोरपि पयायेण वेतण्डिकत्वे यदा वादिनः स्थापकता 
तदानीं प्रतिवादिनस्तत्प्रतिक्षेपकत्वं यदा तु वादिनो दुषकंता त- 

व्ा प्रतिवादिनः स्थापकतेति वितण्डाया डाल वेगवत्पय्योयतो भा- 
गद्वयचत्तेः सा वितण्डा पुरुषभेद्न दयी व्यत्यस्ता च जातेव्येकवि- 
तण्डापेक्षया भिन्ना भवतीति सेव जट्पदाब्दाथं इति न जव्पो 

` वितण्डाया व्यतिरिच्यते इति कथात्रयपरिगणनमयुक्तमिति बणं - 
यन्ति तन्मतमनुवदति । कोचिच्िति । विततण्डायास्त्वदुक्त्रकारेण 
देविध्याद्वादेन सह कथात्रयपरिगणनमस्माक्रमउयाह तमेवेति परिहर ` 
ति। तथापीति। एवं कथात्रयव्यवस्था मगवन्नाथसुनिभिरप्यभ्युपग- 
तत्याह । उक्तं चेति। न्यातत्वशाखर इति शेषः । उक्ता भाष्यकारः 
भाबितमपि प्रमाणयति । श्रीमद्गीताभाष्ये ऽपीति। पएतनति। भगवन्ना- 
थमुनिमप्यकारोक्तिभ्यां छृतन कथाज्यग्यवस्थापनेनेत्यथैः । विशि- 
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ग्र्य कथां कुयादि "स्यादिभिजंरपतरितण्डयोनिपेधोऽपि शिष्ट वषय 
इति द्चितम् । कदाचिद्रा्कुष्टिद षैभङ्गाय तयोरपि कात् 
तथा चाक्षपरादसूच्रम् । “"तच्वाध्यत्रस्ायसैरक्षणार्थं जसति- 
तण्ड वीजपराह्रक्षणार्थं कण्टकशाखावरणव्र' दिति । अथ 
कथाङ्गानि ' सभ्यातुविषेयसंवरणम् । वादिप्रतिवादिनियमः 

कथाविरशेषव्यवस्था निरूप्परनिणेय इति चत्वार्येव । वर्दबि- 
ष्णुपिश्रेजस्पश्चतुरङ्ः । अङ्गानि वादिम्रतिवादिक्तभापतिपा- 

छ विषय दाति । विशिष्टैः साकं जस्पाकितण्डे न कतैव्ये इति निषेधस्य 
विषयो दरतः । नलु वि्िष्रस्य केनापि तेन कतेव्ये इति निषे- 
विषय इति भावः । विशिष्रस्यापि बाह्यङ्दष्टिभिस्ते कर्तव्ये पएते- 
त्यत्र हेतुमाह । कडाचिदिति । बाह्याः सौगनाः कुदृष्टयः परच्छन्नसोग- 
ताः। कण्टकशाखःवरणवदिति । अरिमेदवन्रृरादिशाखाचरते रौ जप- 
रोटानुपयोगेभ्पि कडङ्करीयादिनिवार्णेन बाजप्ररदोपदप्रतिवन्ध- 
वज्ञट्पाितण्डयोरपि शाख्जन्यतस्वाध्यवसाय वेयाक्ुखीजनक- 
वाह्यकः शेकृतक्षोभभञ्जक्तया तदुपदेयता न विष्द्धेति भावः 
कथाङ्खघु । 

केचित्तस्याः षडङ्गानि प्राष्टुश्चत्वारि केनेति । 
वादिमेदेन संख्यादिवाददशेनात्स्वाभिमतया संख्यया कथाङ्खा- 

नि निरूपयति । अथ कथाङ्गनीति। सभ्याः 

रागद्धेषविनिमुक्ताः सप्त पञ्च योऽपि वा। 
यञ्रापविष्टा विथः स्युः सा यक्षसदशी सभा इति । 

स्मरत्युक्तलक्षणाः । अनु पश्चाद्वादसमात्ती वि धेयङ्कतेव्यं जय- 
पराजयफरं यस्वेव्ययुविघेयशाब्देन समभापतिववेवक्चिनः । तेषां सख- 
स्थक् वरणम् । पते सभ्याः अयं सभापतिरिति परिग्रहः । वादिभ्र- 
तिवादिनियमः । अयमस्य प्रमेयस्य साधको वादी अयन्तु तद्दूष- 
कः प्रतिवादीति व्यवस्था । कथाविद्धेषव्यवस्था वादजट्पातरेतण्डा- 
नामन्यतमपरिग्रहः । निरूप्यं प्रपञ्चतलत्यत्वादि तस्य निधो- 

५. 
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निका इत्युक्तम् । वादे तु सम्यादितैवरणानिन्धो नास्ति । 
अपलापादीनां प्रायश्चस्तत्रास्म्भवात् । वीतरागाः शिष्यगु- 

[4 

रसं ब्रह्मचारिरिषभ्रोत्रियश्रयोऽ्थिनो हि तदधिकारिणः । 
सभ्यानां दैवादागतानां त्ववजेनम् । अनुविधेयतवरणन्तु 
सवैदानपक्षितमेव प्रिजयफलप्रतिपाद नार्थत्वादनुविधयस्य राग- 
देषरदहितारत्यवरा विषमसंख्याः सभ्याः स्युः । द्ेषेऽधिका- 
नां वचनस्य ग्राह्यत्वात् । एकोऽपि वा प्राज्ञतमः । नवु 
रणं निरूप्यनिणेयः । उक्तमिति । अक्र पश्च वादिप्रतिवादिव्य- 
वस्थायामेव कथाव्यवस्थानिरूप्यनिणययोरन्तभौवः । अन्यथा 
वादिप्रतिवादिवादस्यैवासम्भवादेति वरदविष्णुमिश्राश्यः। भ्रा 
दिनकाः । सभ्याः । अपलटपादीनामिति । अपखापादिनिराकर- 
णमेव हि सभ्यानां कामिति भावः । प्रायश्च इति । बुदधि- 
पूवेकापटापादीनामसम्भावितत्वाद् वुद्धि पूवेककरणान्तु तच्वनिणया- 
विर) धित्वेनादोषत्वादिति भावः। शिष्टाः 

धर्म॑(९) णाधिगतो यस्तु वेदः सपरिबृंहणः । 
ते रिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यश्चटेतवः इति । 

मनृक्ताः श्रोत्रियश्च ते श्रयोऽथिन इति समासः । श्रोत्रिया एकां 
शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवतीति प्रसिद्धाः । श्रेयाऽर्थनः । शा- 
ख्राथंजन्यफखार्थिनः श्चोियश्रेयोर्थिनो दि स्वाचुष्ठेयनिणयाय शि- 
छेवीदमाद्वियन्ते । तदुक्तमक्षपादेन । “तं शिष्यगुर्सखन्रह्मचारिशि- 
छश्चोतियश्रयोऽर्थिभिरनुखयूभिरभ्युपेया “दिति तं वादमित्यथः । 
रिष्यगुरुभ्यां क्रियमाणस्य वादस्य शिष्यगतं ज्ञानं फलम् । सब्रह्म 
चारिभ्यां क्रियमाणस्य तज्ञज्ञानस्थिरीकरणमुमयगत प्रयोजनम् शि- 
छश्रोतियश्रेयोर्थिभ्यां क्रियमाणस्य तच्वसखंशायनिवतेनसुभयगतं 
प्रयेजनसिति तिधा तच्वाध्यवसराय इति विवचनीयम् । च्यवरा 
इति । भ्यो न्यूनाः सम्यान कायो इत्यथः। विषमरस्ख्याकर- 
णस्य प्रयोजनमाह । द्वैध इति । उपसर्गेण तमपा चाप्रति- 

(१ ) मुस्म्रतौ २ अध्ययि। 
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सिद्धान्तनियमोऽप्यवश्यापेक्षितस्तःकथं चतुष्टयम् । सत्य नि 
4: © [9 [48 (० 

रूप्यानयप एवे तस्यान्तभात्रादचुक्तः । नाह तमन्तरण स 

उपपद्यते । यत्र तु नानासिद्धान्तानुपतोऽर्थो निरूप्यते तत्र व्य- 
वहारविशेषनियमा्थं सिद्धान्तविक्ञेषनियमोऽप्यस्तु । केचित्त 

= (= [क ¢ [3 

वाद् निग्रहसापस्त्यासापस्त्याद्धावनप्रतिज्ञातकथापयत्रसाननिय- 

माभ्यां सह षडङ्गान्याहुः । तदयुक्तम् । इच्छाकलिपतत्वेनावरया- 

पेक्षितत्वाभावात् । अनियतस्य चाङ्गतवायोगात् । अन्यथाति- 
(न (= 1011२ (६ 

भ्रसङ्गत् । वाद तवत्कथा ह तत्वरनणयपयन्ता वा स्यात् अ- 

शक्तिपयन्ता वा । न तत्र नियमह्त्यम् । द्वयोः सेप्रतिपत्तरेव 
पर्यवपानमिस्युक्तम्भवति । जरपत्रितण्डयोरपि निग्रहपर्यन्ता । 

पर्यायभावोऽपक्चपातित्वं च चोत्यते । यथाद" या्वस्क्यः । 
च(१) त्वारो वेदधर्मेश्ञाः परिषघ्रधमेव वा । 
साच्रनेयस धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तम इति। 
उक्तान्तमोवेन परिहरति । निरूप्यानियम एवेति । तमन्तरेणेति । 

सिद्धान्तनियममन्तरेण निरूप्यनियमस्योपपादयितुमशज्यत्वादिव्य- 
थः । ननु नानासिद्धान्ताचुमतेषु वदधप्रामाण्यप्रपञ्च लत्वत्वादि- 
षु निरूप्येघु सिद्धान्तनियमः स्यात् तत्र शब्दस्य नित्यत्वे मी- 
मांसकसिद्धान्तावलम्बनेनोक्तं प्रतिवादिना कादाचित्कत्वन दू- 
षिते तदहि नैयायिकमतेनानित्योऽस्त्वित्यादिव्यवहारेण कथापय्यैव- 

सानमेव न स्यादित्यत आह । यत्र स्विति । इच्छाकाट्पतत्वे- 
नेति । निग्रहसामस्त्यासामस्त्योद्धावनप्रतिक्ञाया वादिप्रतिवादे- 

नारिच्छाधीनत्वेन कथापयवसाननियमस्य च तयोः सभ्यानां 
चच्छाध्ीनत्वन चत्यथेः। अन्यथातिप्रसङ्खादिति। गोदोहनेन पड्यु- 
कामस्य प्रणयेदित्यादाविच्छाधीनस्य गोदोहनादेरपि क्रत्दथेत्वप्रस- 
ङ्ञादित्यथैः । कथापय्यंवसाननियमस्य कथाङ्गत्वं वदन् वक्तव्यः 
तस्य वादाङ्गत्वमङ्गीक्रियते उत जट्पवितण्डाङ्गत्वम आदय आद । 
घाद तावदिति । द्वितीय आह । जद्पवितण्डयोरपीति । स्यच्च ` 

( १ ) याज्ञवल्क्यस्मृतौ २ अध्यये । 
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अतस्तत्रापि करं नियमेन उक्तं हि पज्ञापरित्राणे । 
निग्रहस्थानपयन्ता विजिगीषुकथा मता । 

^~ (1 [३ 

तत्छनिगेवपयन्तो वादः स्याच पुनः पुनः इति ॥ 
हेत्ाभासापतिद्धन्तानयुयोज्यानुपुक्तयः । 
टरयन्ते यत्र वा तत्र बादोऽवतितिमान् भवेत् इति ॥ 

^~ = (> म ^~ = ९६ ^~ ^ ^ 

याद् लतास्मन्नव बनम्रहस्यन क्थपियवदस्नापत नः 

यमो जस्पवितण्डाङ्गपरङ्गीक्रियते । तद्यतयेव भाषया मभाषि- 
तव्यं गथ्ादिनियपनामिधरेयम् । एतत प्राणजातीयं वाच्यम् । 

 महाविच्ारीतिरपि ग्रद्या । छिखिलेत्र निह्प्यम् । गगन- 
¢ ~ ^ ^~ ¢ ३ ए 

म्ूवनयूतखवलख्खनाद्ककवकरिः परस्हाकषाः | मध्यनान्यन 

पुनः पुनरित्यनेन मध्ये कथापय्यवसानं सूच्यते कथासामान्य- 
पर्रवस्रानदेतुं स्वयमाह । हेत्वाभाखेति । वादः । कथासामान्यम् । 
अवसितिः। पर्यवसानम् । महा विद्यादिरोतिः। अब्याहतसाध्यवि- 
पय्येयाणां महादान मानानां प्रयोग आदिपदेन सामान्यतो द्टा- ` 

दिगरह्यते । वादे तावदिव्यादि । तदुक्तम् । 
चतुश्र निश्रदगति्वादसम्भववर्जता। 
अचुद्धाव्पास्तथोद्धाव्याः कथाविच्छदका इति ॥ 
तजासम्भावनः । 
अथान्तरमविक्ञातं हानिन्यासो निर्कम् । 
अपाथकमिति प्रायः षटूकं वादेष्वसम्भवि ॥ 
एतषामथादानां स्वाज्ञानसम्बरणपराज्ञानध्रकाद्ानसाज्रफर- 

कत्वेन प्रच सेवांदे च तद्धय।सम्भवात् असम्भवित्वम् प्रमाद्णदना त- 
चापि कथशित्सम्भवमाशदु्योक्तं प्राय इति । अनुद्धावनीयाः। 

विक्षपाऽप्रतिभा ज्ञानं हेत्वन्तरघुपेश्चषणम् । 
साध्यान्तरं मतानुज्ञा वादे उद्धाञ्य सप्तकप् । 

साध्यान्तरमिति प्रतिज्ञान्तरमुच्यते 
न्युनाधिकःपसिद्धावा विराधानचुम।षणम् । 

पुनसक्तिविपय्यांसो वदे तृद्धाव्य सप्तकम् ॥ 
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सेलपनी यपित्यादिनियमानापप्यङ्गत्व प्रसङ्गः । स्वारपिकस्तु 

कथासु निग्रहस्थाननियम उच्यते । वादे तावदपलापादिक 

प्रायेण न सम्भव्रि । सम्मवदपि वा प्रतिज्ञान्तराज्ञानादिकमुः 
दावपम् । उद्धान्यपरप्यवाचकादि न कथाविच्छदकप् । स- 
स्प्रतिपत््यानेकटेतुदृ एटान्तदुषणाद्यमिधानऽपि न दाष इति । 

जटखवितण्डयोस्तु यथाभ्युपगमे . तदेवपङ्गेषु चतुषु पश्चसु 
वा सिद्धषु यथावर्पं ननियपान्तरषु च कृतेष्ववाहितेषु च 

सभ्यप्रतिवादिषु तदम्यनुज्ञातेन वादिना परथमं स्वस्ाध्यषघु- 
दिष्य तत्र विवक्षितः प्रत्यक्षादिरूपपरमाणविक्चेषो वाच्यः | 

न्यूनत्वाददि दूषतस्य साधनस्य तचचावसायहतुत्वाय न्यूनः 

त्वादकमयुद्धाव्य्म् । तत््माधानन कथा प्र्रतनाया न त्व- 

त कथाचच्छरकाः॥ 

वदि कथावसानस्य देत्वाभासो हि कारणम् । 
तथा निरनुयाञ्यानामन्चुयोग इति दयम् । 
हेत्वाभासेन साध्यस्यास्तिध्या तत्परित्यागेन खम्रये हेतूपा- 

दानावदहयम्भावात् पूर्वोपक्रान्तकथा विच्छिदयत पव । निरनु- 
योज्याचुयोगश्च तच्वावसायानङ्गं कथापय्यवबसानहदेतुश्च भवतीति । 

काचवपासद्धान्ता न्यूनमाचक क थाव र्रानामत्तामत्याचक्षत 

दत । न दष इति । उक्तभ्य।ऽन्य रत्वाभासापखद्धन्ताद्या 

वाद् नग्रदस्थानाने तत्र कथपस्यवत्षानामति भावः । अ- 

ङ्ान्युकत्वाङ्गीभूतं कथास्वरूपं विविच्य दरहीयति । तदेवमित्यादि- 
ना । पञ्चखु वेति । नानासिद्धान्तानुमते निरूप्ये सिद्धान्तनियम- 
स्याङ्गीकृतत्वादिति भावः । यथावलेपमिति । स्वाहंकारानुगुण्ये- 
नव्यथः । नियमान्तरेषु । भाषापयादेनियमेषु । तद्भ्यनुक्ञाते- 
नेति । अन्यथा अपृष्टोत्तरत्वग्रसङ्गादिति भावः।ये ` पुनयाभासा- 
दिप्रसङ्कमन्तरजेव वादिना विवक्षितव्रमाणोपन्यासानन्तर नायमा- 
भास इति वा नायमसिद्धो नाप्यनैकान्तिक शइत्यादिप्रकारेण वा- 
वर्दयमाभासाद्धारः कतंव्यः । तथा साध्यविप्ययेऽनिष्ट स्यादिति 
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पतिवाद्रापादितश्वाभास उद्धरणीयः । विपक्षे बाधकामावा- 
दिप्रसङ्गे च तर्को वाच्यः । ये पुनः सद्वुपतो विस्तरतो 
वाभासोद्धारं तर्कपरयोगं चावहयम्भाविनमाहुः । तेनूनमस्मदप- 
वरकेऽवकरे कांस्यं नास्तीति छोकवादोऽनुखतः । अनिष्टप- 
सङ्ग । आभाषोद्धारतकपरयोगवराक्ययोरपि स्वयमेव दृषणो- 
द्वारादेः कतेव्यलप्रसङ्गात् ॥ एवं तदुपयपीत्यनवस्था । प्र- 
तिवादिनापि तत्तदतुभाषणपूवेकं तत्र दूषणं वाच्यम् । त- 
तथ्चिवे परस्परं वाक्यानुभाषणप्रतिक्षेपाभ्यामुक्तिभत्युक्तेषर- 
परासिद्धेरत्रत्यव्यवहारस्य प्रतिङ्ञासाधरनदृषणनिणंयरूपेण च- 
तष्पास्म् । परपथद्ितीययोत्रादिनिष्पाद्यत्वम् । वतीयस्या- 
पि प्रतित्रादिनिष्पाद्त्वम् । तस्य च कद्चित्सम्परतिपच्या- 
त्मकत्वम् । चतुथस्यापि बादिभ्यां सभ्ये काैतवं परतिज्नात- 
विषये प्र्यक्षानुमानागमेषु मनीपितस्य यथोचितमुषन्यास- ` 
प्रकारः । प्रव्यक्षस्यासिख्या दूषणे सदस्येरेव निर्णेतन्यत्वं ढौ- 
किंकस्यासिद्छा दूषणे तस्याप्यंशस्य प्रतिज्ञ पूषैकं साध्यत्वम् । 

वा देतूच्छित्यादिकं स्यादिति वा तकंश्च प्रयोक्तव्य इत्याहुर्तन्म- 
तमचुवद त्ति । ये पुनरिति । सापहासं दूषयति । तेनूनामिति । 
अवक्रे । सङकरोऽवकरस्तथेत्यमरः । टलोक्वादोऽचुखत इति । 
तथा च प्रसक्तप्रतिषेधस्य परावकाशसम्पादकस्य साघकत्वेन परि- 

ग्रह उपहास्य इति भावः । अय च खोकवादो द्वाविडभाषायां प्रसि- 
दः। किञ्च तञ्च तच स्वयमेव दोषोद्धारस्य कतव्यत्वप्रसङ्खनान- 
वस्थारूपमनिष्रं स्यादित्याह । अनिष्रप्रसङ्गश्चेति । चतुष्पार्वम् भा- 
गचतुष्टयवच्वम् । प्रथमद्धितीययोरिति । प्रतिज्ञासाधनयोरेत्यथैः । 
तृतीयस्य दूषणस्य चतुर्थस्य निणयस्य सर्वत्र पादशब्दो विशे 
ष्यत्वेन द्रष्टव्यः । वादिभ्यामति । बीतरागक्थपेश्चया सभ्यैरि- 

ति । जस्प्वितण्डपेक्षया वाद्ब्द्श्च व्यवस्थितकट्पाथः 1 वे- ; 
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भरतिवादिना वादिना वानेकान्तिकत्वाचुद्धावने कृते तेने- 
व॒तरमाध्यतं प्रत्यनुमानपमवलतया निरूपिते सति द्रयो- 
रपि बविजयाभावः । वेतण्डिकस्य तु तावतापि विजयः । 
पातिकक्ष च वादिप्रतिवादिवचनया्टखनीयत्वम् । छटजा- 
त्योरेकान्तविजयामावेन त्याज्यम् । कदाचिद बष्टम्भकव्रिज- 
यावहत्वमात्रण तन्साध्यवसायसंरक्षकरवम् । अन्यदपि बिः 
स्तरेण तचखरत्नाकरे प्रतिपादितप्र् । एवं विपेऽस्मिन् व्य- 
वहारे निग्रहस्थानानि यथाप्षम्भवमाविभेवन्ति । तानि च 
स्वनामधेयेनाथेतो वा यथानियममुद्धाव्यानि । कथायां स्वा- 
श्रयस्य प्राजयनिमित्तं निग्रहस्थानम् । तस्य॒ तान्नमित्त- 
त्वे तच््वाप्रतिपत्तिष्रुचनन । तच्ाप्रातिपत्तिथाप्रतिपत्तिविप- 
तिपत्तिप्रकाराप्रतिपस्यभावे विपरीतप्रतिपत्तौ च तचवापर- 
तण्डिकस्य त्विति । तस्य स्थाप्यपक्षाभावेन स्थापनस्याकर्तव्य- 
त्वादिति भावः । छेखनीयन्वामति । अन्यथापखापादिसम्भवेन 
खदस्यानामप्युक्तयनुक्तयोःसखदेहन जयपराजयनिणयाभावगप्रसज्ञा- 
दिति भावः। एकान्तविजयाभावनेति । परस्यच्छलटत्वजातित्वपरि- 
ज्ञाने प्रयाकतुरपजयप्रसङ्गदिति भावः । अवष्टम्भविजयावहत्व- 
मात्रेणेति । परस्यच्छरत्वजातित्वापरिज्ञानस्यापि संभवात् । म- 
या जातिः प्रयुक्ता छलं त्वयानुदित मित्यज्ञानापादनसम्भवेन तदब- 
घ॒भ्मेन जयोऽपि स्यादिति च्छरजातिप्रयोगोऽपि सम्भवति । तन 

तच्वक्षोभोऽपि मिवारेतः स्यादिति भावः । अन्यषर्षति । अ- 

वष्म्भविजपावहतयावा चकानन्वितप्र योगादि रूपपराज्ञानापादनोप- 

युक्तमन्यदित्युच्यते । स्वनामध्ेयेनोकदान्यादिपदेनाथतः प- 
श्वादिगतविरोषत्यागादि वाक्येन वेत्यथेः । निग्रहस्थानसामान्य- 
छक्षणमाह । कथायामिति । निग्राहकप्रयुत्या अवाधि- 
तप्रमाणाद्यक्तरपि परपराजयनिमित्तत्वात्तद्वारणाय स्वाश्रयस्ये- 

त्युकरूम् । कथाव्रहिभूतानामपकषहेतूनामवाचकानन्विताद्ी- 
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तिपत्तरविदिष्स्वात् । ततश्च तदुभयमूचनाननिग्रहस्थानदरैवि- ` 
ध्यम् । कतेव्याकरणपकर्तव्यकरणमिति वा । त्रेधा च 

[क 

कश्चित्सङ्कहः । वक्तव्यायुक्तिरुक्तेदुषणयुक्ताथदुषणञ्चेति । 
एतदवान्तरमेदान्नग्रहस्थानवेचित्यम् । तथाहि । उक्तदानिरश 

[> 

क्तबिशेषणमुक्तापलाप उक्तविरोधोऽपसिद्धान्तो ऽवाचकमनन्ि- 

तमपराप्तकालमविज्ञाताथमयथोन्तरं न्युनपधिकं पुनरुक्तमननुभा- 
षणपज्ञानपप्रतिमा विक्षेपो मतानुज्ञा पयेनयोज्योपेक्षणे नि- 
रनुयोञपानुयोगः प्रपाणामासाश्च बहुविधाः भरयेकं निग्रहस्था- 
नानाति । कथाया स्रक्ति परण द् पित तत्पारखग उ- 

तटानः । सा द्रावषा शब्दताञ्यतश्च । यद्यतदू दु्मन्य- 

त्त हीयुक्तमितीदं भ्रतिज्ञाहतद्ष्ान्तपरप्यक्षागमादिमेदेनानन्तभेदं 
३ [8 [भ १ [4 कि 

भजते । तत्र प्रतिज्ञाहानियथा । निन्य: शब्द् इति के- 
० च ^ ^~ ^~ (ए ^ ~ ¢. 

वट्यकथकनाक्तं प्रातबाद्ना अपास्चद्धान्तन दूतं त्यं 
[श च [क [क = ~> 

नित्यो वास्तविति । हेतुदहानियथा । अनित्यः शब्दः प्र 

नां निग्रहस्थानत्ववारणाय कथायाभित्युक्तम् । अन्यत्सुगमम् । 
स्व पदेनोाक्तदानित्वादिना टक्ष्यपरिग्रदान्तात्माश्रयादप्रसक्तिरिति 

बोध्यम् । तस्य तन्निमित्तच्वापमेःति । निग्रहस्थानस्य पराजय- 
निपित्तत्वमित्यथः । अप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिव्रकारेति । अप्र॑तिपत्ति- 
त्वविपरीतप्रति पत्तित्वरूपप्रकारवतीत्य्थः । सामान्यतो निग्रह 
स्थानद्वेधिध्यं दरयति । ततश्चेति । तधा चेति । वक्तञ्याुक्तिः 
कर्तव्याकरणम् उक्तिदूषणोक्ताथदूषणे तु अक्रतेव्यकरणामति वि. 
भावनीयम् । अतो न द्वेधा विभागविरोधः । रत्येकं निग्रह- 
स्थानानीति । अत पव समासो न कृत इति भावः । उदि- 
छानां नित्रहस्थानानां क्रमेण लक्षणं वक्ष्यन् प्रथमोदहिष्टाया उक्त 
हाने खक्षणमाह । स्वोक्तं इति । अन्यत्त्हीति । अन्योपादानदे- 
वोक्तत्यागो ऽथसिद्ध॒ इति भावः । आगमादीत्वादिपदेन तद्धाय- 
भयुपगता्थापर्यादिप्रमाणमेद्ा गृह्यन्ते । कैवद्यकथकेनेति । योग- 
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[+ नै क +भ [+ 

यक्षत्वादित्युक्ते अनेकान्तिकेन प्रत्युक्तं तहिं स्यक्तमस्तु छ- 
तकत्वादित्यादि । तत्रेवास्तु सामान्यतोऽपि अन्यद्यापकं 

[> ^ न= ^ ~ ल © 

साधनासत्यादवचन प्रातज्ञाहन्याद । चष्न्तहानयथा ) तत्रैव 

सामान्यवदिष्युक्ते साध्यसाधनव्रिकलतया दूषिते तरिं घटो 
दृष्टान्त इत्यादि । एवं धर्मिंविशेषणहेतुतितेषणद्टान्ततिरोष- 
4 [क ~ _ © ^~ 

रणाद राप हानरू्या । प्रत्यक्षहानयया स्थरः शब्दः प्रत्य- 
[क [क य ह ~ (ष [ स 

भिज्ञानादिष्युक्तं भ्रान्ततुरयत्वेन प्रयुक्तं अस्तु तघ्चेतुमानेनागमन 
+ [९ ^~ ९ ४ ^ 9 (र 

वेत्यादि । आगमहानियेथा । स्व क्षाणिकं सवज्ञेन तथा- 
1 ~ (^ (^~ स [क [9 = 

भिधानादति सगतन उक्त बुद्धस्यानाप्रलन प्रत्युक्त अस्त 

तहिं सचानुमानादित्यादि । एवं हान्यन्तराण्यपि चिन्तनी- 
याच । वाद् ठ सद्क्त नवाह्यमस्लदु्त त त्याङ्वपव् । तान 

हणस्य तत्वनिणयानङ्गलात् । ताद्रपययस्य तु तादभ्यादेाति। 

पावञ्जमतस्थनेत्यधेः । तथाहि योगानुशासनं पुरुषाथंडुन्यानां 
गुणानां प्रातिवसखवः । कैवर्यं स्वरूपप्रतिष्ावाचिचितिशक्तिरिति । 
साध्यसाघर्नावकरूतयेति । छतकत्वहेत्वभिप्रायेण । उद्यति । ध- 
विवियेषणहानि्यथा । पेन्द्रियकः शब्दोऽनित्यः कायेत्वादि्युक्ते 
एेन्द्रियकत्विशेषणं व्यथमिति दूषिते शब्द् इत्येवास्त्विति । हेतु- 
विशेषणदहानिर्यथा । अनित्यः शब्द्; प्रयलकयेत्वादित्युक्ते 
विरोषणवैय्य््योक्तौ वत्पारत्यागः । दष्टान्तविदोषणहानियेथा 
शब्दो नित्यः कार्यत्वात् यथा स्थूलो धर इत्युक्ते 
स्थूखपद्ा थेत्वोद्धावने त्यागः । आदिपदेन खाध्यादिविशेषणहा- 
निगृह्यते । यथा द्लित्यादिकं बुद्धिमन्कतृपूवेकमिव्युक्ते उपादा 
नगोचरज्ञानादिमत एव कतेन्वाद्बुद्धिमदिति विदेषणे व्यथ- 
मित्युक्ते तच्यागः । अनुमानहानियथा शाब्द्।ऽनि्यो जन्य- 
त्वादिव्युक्ते नेयायिकेन ध्वखे व्यभिचार इति दूषिते तर्हिं भ्रत्य 
क्षेणैव तस्यानित्यत्वमित्यादि । अन्यन शक्यो मिस्युपेक्ष्यते । 
तद्धिपर्ययस्येति । अस्दु क्त्या नि्वहणस्यत्यथः-। तादथ्यादईिति । 

२३ 
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दृष्टस्य त्वागानिरदोषः स्यामिति सकस्पादुक्तहानिसेभवः। निर्वा- 
शमेव वदेत् जलपाकरेतण्डयोस्तु उक्तं च निहदिति रहस्यम् । 

अविश्चपितपूर्वाक्तं दूषिते तद्विशेषणनिक्षप उक्तविक्षेषणम् । 
अविशिष्टपरिस्यागादेतदपि हानिरेवेति चन्न विशिष्लस्यावुक्त- 
मात्रस्य चापरित्यागात् । साध्यसाधकविशेषणमेदादेतत् पतिन्ना- 
न्तरदेत्वन्तर संगं निग्रहस्थानद्रयमक्षपादेन पठितम् । तदयुक्तम् । 
सामान्यग्रहस्य दृष्रखात् । अन्यथा हानिरपि तथेव प्रतिङ्गाहा- 
मिर्दतुहानिरिति निग्रहस्थानद्रयं स्यात् अविशेषात् । उक्तं चदहे- 
त्वन्तरं पृथगमिद्रैनैरपि वरदविष्णुमिश्रः। 

पक्षदृ्टान्तदेत्वा दि दृषणे कथिते सति । 
पुनाविंशेषणादानं प्रतिङ्ञान्तरमुच्यते इति ॥ 

द्विषा चैतत् सामान्यतो विेषतश्रेति । यथा अनित्यः शब्दः 
तत्वनिणेयाथेत्वादित्यथेः। ननु तृप्तस्य वादिन उक्तनिवाहसम्रथ- 
मन्यतया कथमस्याः सम्भव इत्यत आद । दुश्रस्य त्यागा- 
दिति । रहस्यमिति । उक्हानिरूपनिग्रहस्थाननिरूपणच्रन्थस्य 

शप्त तात्प्वमिव्यर्थः । अन्यथा दोषमात्रनिरूपणवयथ्यादिति 
भावः । सङ्कहश्च । 

कथायां स्वाक्तपक्चाध्यक्चादावन्येन दुषिते । 
~ 

स्वेनेव तत्परित्याग उक्तदानिरितीष्यत इति ॥ 

उ्तविोषणस्योक्तहानावन्तभो वमाशङ्कते । अविहिष्टपरित्या- 
गादिति । अर्परित्यागादिति। अक्षपादेन परटितमिति। तथा च सू्- 
म् । “प्रतिज्ञातां प्रतिषपधे धमविकल्पात्तदथनिरदशः प्रतिज्ञान्तरम्” 
इति ““अविद्नोषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विश्षमिच्छतो हत्वेन्तरम्"इति 
च सामन्यसखङ्कदस्य दृष्टत्वादिति । गोतमेनेव शश्रतिदृष्टान्तधमौय॒ज्ञा 
स्वदन्ते प्रतिज्ञाहानिः"इति हेतुदान्यादीनामपि हानित्वेन सा- 
मान्येन विभागस्य छृतस्ष दष्टत्वादत्राप्यवेषम्याय सामान्यवि- 

(~ (+ क 

सागस्थव युक्तत्वादित्यथः । खामान्यादिभिरित्यादिपद्न योभि- 
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पत्यक्षस्वादिति वेशेषिकेण प्रत्युक्ते सामान्यादिभिरनेकान्तिक- 
त्वे मीमां केनोद्धाविते अस्तु तर्हिं यक्किञ्चिद्विपक्षव्यावतेकं 
परिरोषणमिति सामान्यतः। अस्तु तर्द जातिपरसे सबस्मदादि- 
परत्यक्षत्वादिति विशेषतः । इदमपि पक्षसाध्यदेतुरृष्टान्तपरत्यक्षा- 
गमादिरूपविशेष्यमेद द्रहुविधम् । तत्र पक्षविशेषणं यथा अनि- 
त्यः शब्द इत्युक्तं मामांसकनांशतः सिद्धसाधनत्वाभिधाने 
तर्हिं वणात्मकः शब्द इत्यादि । साध्यव्रिेषणं यथा । क्षित्या- 
दिकं भयन्नवत्पूवेकमित्यक्ते मा चीनादृएटसाधकपरयनवज्वीवपूर्व- 
कपात्रेण सिद्धसाधनत्वेऽभिहिते । अस्तु तरि सान्नादुपादानादि- 
गोचरज्ञानवचिकीपामयनव्पूवकमिति। हेतुविशेषणं प्रागुदाहूतम्। 
दृषटान्तविशेषणं यथा । यत्सत्तःक्षणिकं यथा घट इति बौद्धनोक्त 
साध्यविकलतया भत्युक्तं अस्तु तदिं कुवलक्षणावच्छिन्नो घट इति। 

पत्यक्षविशेषणं यथा । भावकूपाज्ञानमन्धकारादिवत् सवंलो- 
कप्रत्यक्षसिद्धामिस्युक्ते द्रेतिना बाह्यान्तरमत्यक्षत्िकलपानुपप्या 
दूषिते । अस्तु तरिं साक्षिप्र्यक्षमन्यदेतर तत्र भमाणमित्यादि । 
एवमुदाहरणान्तराण्यपि चिन्त्यानि । निर्विशेषणस्य दोषो वि- 

प्रत्यक्षगम्या नित्याः काखादयो गृह्यन्ते । अत पवोत्तरत्रास्मदा- 
दिपदं हेतुर्दीते इति । मीमां सकेनेति । तस्य ध्वनेशनित्यत्वादिति 
भावः । प्रागुदाहतमिति । जानिमन्े सतीत्यादि । कुर्वतृक्षणाव- 
च्छिन्नो घर इति । उत्पत्तिक्चषणावच्दकन्नो घट इत्यर्थः । तस्य 
क्षणस्य क्षणिकत्वात्तद्विशिषटघरस्यापि क्षणिकत्वमिति वोद्धस्या- 
भिमानः । साश्चिपरत्यक्षमन्यदेवेत्ति । अन्तः करणोपहितचत- 
न्यस्य साक्षितया ज्ञानस्य तद्धिषयतायास्तनाभ्युपयमादिति मा 
चः । चिन्त्यानीति । अनुपानविशेषणं यथानुभूतेरनयुभा- 
व्यत्वमनुमानसिद्धमित्यद्वतिनाभिहिते साध्याप्रसिच्या अन्वय- 
व्यतिरेकिकेबरान्वयिवि कट्याजुपपस्या दूषिते अस्तु तद्यप्रसिद्ध- 
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रिष्टे नापततीति व्यवसायादुक्तषिकेषणसम्भवः । प्रागेव पुष्कलं 
वदेत् अपुष्करकाक्तं तु जलपवितण्डवास्तात्पयभेदादिना निवे. 
हेत् नतु विक्ञषयेदिति रहस्यम् । सतो हानो विशेषणे च ष- 
यनुपोञ्योपेन्षणसघ्रीचीनमिदं निग्रहस्यानद्रयञुद्धाव्यम् । नच 
तथा स्वदोषोद्धावनदोषः । व्यामोहनाथं भयुक्तमपदप्यनेन न 
्ञातमित्यवष्टस्मविजयावहतवात्। दृषणाधिक्यं तु सर्वदा न दोष 

(क्य 

साध्यककेवरुग्यतिरेकि तत्राचुमानमित्यादि । अस्य सम्भ- 
वे हेतुमाह । निर्विश्ेषणस्येति । तात्पर्यमेदादिनेति । आदिप- 

देनान्वयभदकल्पनामेदो गद्यते । तथा चोकछनेवाधिकमन्तभाव्य 
निवेदेन्नाधिकं विहोषयेदिति भावः। ननु वस्तुतो दुस्य पश्चहेत्वा- 
देस्त्यागे विदेषण च उक्तहान्युक्तविशषणयार्निन्रहस्थानत्वमस्तु । 
अदुष्स्य पञ्चाददपे परेणाभहित तस्य दु्टत्वश्रमण वादिना स्यामे 
विशोषण वा कुतोऽस्य पराजयः कथं वा दोषमभिदधानस्य जय 
इत्यत आह । खतो हानो विदोषणे चति । तथा चादु्टपक्च 
दोषस्न्वया कथमुक्त इति प्यनुयाक्तव्ये प्रतिवादिनि तच्रोपेश्ां 
कुव॑तो वादिन उक्तहान्युक्तविरेषणयोः पर्यनुयोज्योपेक्षणस्य च 
सवेन दुषणाधिक्यादुक्तदान्यादिकृतः पराजय इति भावः । ख- . 
भ्रोर्चान पिति । खहितामव्य्थः । नन्वदुष व्वत्पश्चे दोषो मयाऽभि- 
हितः त्र त्वया पययनुयोगो न छत इति पर्यनुयोज्योपेक्चषणाद्धा- 
वने क्रियमाण स्वदोषरोद्धावनस्यापि कतेव्यतया तद्ृद्धावनमनुपपन्न- 
मिति शाङ्कत । नचेति । व्यामोहना्थं भ्रयुक्तमसदप्यनेन न ज्ञात- 
मित्यव्रष्टम्भन स्वाज्ञानाच्छादनखम्भवादि्ति परहरति । व्यामोह 
नःथमिति । ननूक्तदान्याद्ुद्धावनादेव परस्य निग्रहीवत्वात्पुनः 

पयजुयाञ्यो पेक्ष णोद्धावनस्या(धिकत्वादस्याधिक्यं नाम निच्रहस्था- 
नं स्यादित्यत आह् । दूषणाधक्यं त्विति । सर्वदोति । दृष्रणाधिक्यं 
न वक्तव्यिति निरमक्थायां तु तदैष एवति हृदयम् । संग्रहः । 

अविशेषितपूवोक्तदुपिते तद्धिदेषणे । । 
स्वंनेव दत्तऽभिन्ञार्तत्धराटुरुक्तविदोषणम् इति ॥ . 
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इति स्वयमुक्तस्य समभ्यादिषिदितस्य परेण दूषितस्य निगृूहन- 
सुक्ता१लपः । स च बहुविधः । न पयेवमुक्तमिति वान्यदेव 
मयोक्तमिति वा त्वमेवाक्त्वा पय्यारोपयक्षीति बा खदुक्तमन्याक्त 

वा पयानुदितमिति वा पाञ्मैस्येनेवश्ुक्तमिति वानुक्तमेव परक्रा- 
न्तमेव सया ख्रान्तिवशशादवगतमिति वा अशरीरिवाक्यपिदपिति 

वा ईदशस्यापलापस्य सम्मवहेतुः परयतोहरेषु रिक्षणीयः । प- 
तिज्ञाहेतुद्षटान्तप्रत्यक्षागमाच्यपटपनीयमेदादयपपि वहुविषयः 

पूवैबदुदाहरणीयः । नियमपरिदहरणीयहस्तचष्टाचपहवसंग्रहाय 
कुतापलाप इति टक्ष्यलक्षणसेद्धिः । स्पष्टानिष्टितिनिहवे च 

सपथनीयान्तराभाव्रात् परिषदतुविधेयावेव स्थेयतया शरणम् 
विश्वसाक्षिणां चतुर्दशानामपि तुष्मीमावात् । एवं सै 

सभ्यादेविदितस्येति । समभ्यादययविदिनस्य त्वपहवो न नि- 

ग्रहस्थानमिति भावः । पदयतोाहरेष्विति । पार्वंस्थेषु प- 
इयत्स्वेव यश्चोरः परकीयं धने मुष्णाति ख पदयतोहरः । 
तेष्वभ्यसनीय इत्यथैः । तत्राभ्यसनीय च धाषचमित्यवग- 
न्तन्यम् । कृतापलाप इति । दस्तचष्टादौनां वागाव्यापारत्वामावे- 

ऽपि कतिजन्यत्वादिति भावः । लक्ष्यक्षगलक्षिद्धिरिति । लक्ष्याणां 
चापलापादीनां तत्सखग्राहकटक्षणस्य च सिद्धिस्त्यिथः । तथां 
च तेषामपि खक्ष्यत्वं सिद्धम् । रक्षणस्य च तत्सद्धाहकत्वं 

सिद्धमिति भावः । स्पणए्ठानिष्ठितति । स्पष्ट उयक्तं दोषत्वं तस्या- 
निचिते ऽपयेवसिते निहववे ऽपरापे सतीत्यथेः । स्पष्टस्य दोष- 
त्वस्यापलटापरस्त्वया क्रियत इति परेण!पखापे उद्धाविते वादिदो- 

घोऽपि न मया छतः अत पवापरापश्चन क्रियत दति यदि त्र् 
यात् तदापखापो ऽपयवसितः स्यादिति निगवः ; समथनीयान्तरा- 
भावादिति । तदोद्धावितापलापादम्यस्य स्वेनाशकयसमथनत्वा- 
दिव्यथेः। स्थेयतया विवाद्पदनिर्जतृतया । शरणं रश्चितासे । ननु 
परिषदजुविधयावेबेत्यवधारणमनुपपन्ने जगत्साक्षेणां चतुदंशा- 
नामपि सम्भवादैत्यत आदह । विदवक्षाक्षिणामिति । अत्र मयुः < । 
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रौ किकपतीत्यपहरेऽपि । उक्तं च नारायण्यै; भगवद्रीता- 
भाष्येऽपि । 

(क नि श 

परतिद्धप्पि विज्ञानं वादे यो नाम निद्नुते। 
स सदस्यर्नियन्तव्यो व्यवस्था नान्यथा यत इति ॥ 
सभ्यादिविदितयुक्तं छृतं वा नापक्पोदिति रहस्थ- 

म् । अपङापमेव प्रतिज्ञासन्यासरशब्देन लक्षणयोपचारतः 
व्यवहरन्ति । तदिह--हानिसनन्यासशब्दयोरेकाथ्यंशभ्रपहे- 
तुतया नाद्रियामहे । अत्रापि सदपकपे पूत्र॑वत् पर्य 

मन्यन्त वे पापकृतो न कश्चित्पदयतीति नः। 
ताञ्च देवाः प्रपद्यन्ति स्वस्यवान्तरपूरुषः ॥ 
द्योभूमिरापो हदयं चन्द्राकाञ्चियमानिटाः । ` 
रात्रिः सध्ये च धर्मश्च बरृत्तज्ञाः सवेदेदिनाम् इति ॥ 
तूष्णींभावादिति । तदुक्तयध्रीनविवादपदनिर्णयस्य खोके ऽदशे- 

नेन न ते स्थेयतया दारणीकरणीया इति भावः । उपचारत इति । 
अपलापे प्रतिज्ञासखन्यासश्चब्दश्रयोगो गोतमस्य खाक्षणिकः। तथा 
च सूत्रम् । ““पक्चधतिवेध प्रतिन्ञाताथापनयनं प्रतिन्ञासन्यास''इति । 
न हिं व्यागापरपर्यायः सन्न्यासङाब्दोऽपखपि मुख्य इति भावः । 
नयु खाक्चणि कोऽपि पृबेधरयोगः कुतो नात इत्यत आह । तदिहेति । 
तथा च प्रतिज्ञादानिधरातिज्ञासन्न्यासयोरैकयभ्रमो माभूदित्यपलाप 
इति शाक्तं शब्दान्तरं प्रयुक्तमिति भावः । नन्वत्रादु्ठस्य पदस्य 
परापादितेन सता दोषण दुष्टत्वभ्रमादपलापिन निग्रहः स्या- 
दिव्यत आह । अत्रापीति। परापादितेन पयंचुयोज्यापेश्चणसखदिते- 
नापरुपेन निग्रहः स्यादिति भावः । तृतीयकक्चा भावानीति । श्र 

थमद्धितीयकक्चयोर्वादिनः प्रतिवादिनश्च इद् प्रथमक्रक्चात्वेन तयो- 
खुक्तहान्युक्तविदोषणोक्तापलापानामसम्भवादिति भाषः । सङ्दः । 

स्त्रयं कृतस्य सभ्यादिविदि तस्यान्यदूष्रणे । 
निगूदनं स्थादुक्तापरापः स बहुधा मत इति । 
परवाक्रयविरोधनिवतेनाय स्वनत्युक्तम् । यावज्ञीबमहं मोनी 
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सुयोज्योपेक्षणसप्रीचीनता । एतानि त्रीण्यपि निग्रहस्था- 
नानि ततीयादिकक्षाभाकीनि तदुत्तरकक्षोद्धाव्यानि । स्वो- 
क्तस्य स्वेनेव विरुद्धकरणथुक्तवेरोधः। स द्विधा पद वाक्यभदाव् 
पदविरोधो यथा । ई्वरोऽनीरवर इत्यादि । वाक्यविरोधो यथा 
इंरवरः सर्वज्ञ एव तथापि स्वाज्ञानमेकं न जानातीत्यादि । स 
चायमवान्तरमेदाद्वहूविधः । तत्र प्रतिन्नापदटद्रयवरिरोधो यथा 
इश्वरो न सवेज्ग इत्यादि । पक्षहेतुवरिरोधो यथा । इईंखरः क- 
मवयो जीवल्रादिष्यादि । साध्यहेतुविरोधो यथा । क्षित्यादि 
सकतैकमकतेकत्वादित्यादि । स्ववचनषिरोधो यथा। यावजीवं 
मौनी मूको वेत्यादि । स्वक्रियाविरोधो यथा । सर्वदा निन्पीपारो- 
ऽहमित्यादि । एवं न किश्चिदहं याचे अतो मेऽथां दीयन्ताम् । 
अमृतं पीतवानहं तथापि मे तद्रणतः पछितमापीत् } न किन्मे 
सिद्धान्तः तथापि शून्यं चिन्मात्रं त्म् । अप्रेद्यं ब्रह्म तथापि 
तज्ज्ञानान्पोक्षः । न किञ्चित्कारणं कार्थं वा तथापि भूतपः 
रिणतिविशेषाचेतन्यामित्यादीने तत्तत्सैदधान्तिकानां व्याहत- 
भाषितान्यवगन्तन्यानि । एषु चोक्तस्य कचिच्छाब्दो विरोधः 

मूको वेत्यस्यैव वाक्यस्य यावज्ञीवमोनित्वमुकत्वयोर्विंरोधादि 
भावः । ननु पूवदाहरणेष्यपि वचनविरोधो ऽस्त्यवेति न विश्चिष 
दति चेन्न पूवौदादहरणेषु वचनयार्विरोधः। इह तु वचनस्य तदथस्य 
च विरोध इति विरोषक्तस्यात् । सरवैदा निव्यापारोऽहमिति । अस्यैव 
घचनस्य उ्यापारतया सवदा नि्व्यापारत्वमसम्भवीति भावः। तद्व- 
णेतः पलितमौसीदिति । अश्बतस्य इवेततया अमरृतवर्णेन मम पलित 
जरखा होक्टय मासीदित्य्थः । अमरतपानस्व निजरत्वेह तुत्वत्पाता- 
म्रतस्य जरोद्रमो विरुद इति भावः । माध्ययिकस्योक्त- 
विरोधमाह ॥ न कश्चिन्मे सिद्धान्त इत्यादिना । अद्वितिनस्तमाद । 
अव्रद्यामत्यादद्ना । सन्ानच्तकदस्तमाह । न काञ्धादत्याद्ना। 
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कचिदा्थेः । अभ्युपगतनियममिरोधाचरणमप्यत्रैवान्तर्भवति । 
तद्यथा संस्करृतमभ्युपगम्यापञ्रज्ेन भाषणे कृरस्नानुभाषणाद्य- 
भ्युपगमे तु दृष्यमात्रानुभाषणादिकमर हस्तचेष्टादिवजनमभ्युपग- 
म्य तत्करणमित्यादि। एवं शद्लान्तरपटितानि विसन्धियतिभ- 

गमि ज्नष्ट ्तनेयाथत्वादीन्यपि तत्तननियमपिक्षया दूषणान्यत्रै्रा- 

काचच्छब्द हदति । ईइद्वरो नेदवर इत्यादो अवेद्यं ब्रह्मेत्याद्ां च । 
कचदाथ इति । इदवरः कर्मवदय इत्यादौ । दाखरान्तरपटितानीति । 
अलङ्कारशाख्रपारेतानि काव्यप्रकाश । ७। 

द्रं पद् श्रुतिकदु च्युतसस्छृत्यभ्रयुक्तमसमथम् । 
निहताथमनुचिता्थं निरर्थकमवाचकं चिधादटीलम् ॥ 
संदिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयाथमथ भवेत् छ्रिशम् । 
अविभ्रृष्टविधेरयांशं विर्द्धमतिशृत्समासगतमेव इति ॥ 

पद दूषणानि पठितानि । अथ वाक्यदूषणानि । 

प्रतिकरूखवणमुपतदुत्तवि सग विसन्धि हतच्त्तम् । 
न्युनाधिक कथितपदं पतत्प्रकपं समाघ्तपुनरात्तम् ॥ 
अथौन्तरैकवाचकमभवन् मतयोगमनसमिहतवाच्यम् । 
अपदस्थपदसमासं सकीणं गर्भितं प्रसिद्धिदतम् । 
भग्नप्रक्रममक्रमममतपराथं च वाक्यमेव तथा इति । 

तत्र विखन्ध्ियेथा । 
राजन् ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोद्यति दधति यानि रसातटेऽन्त इति ॥ 

यतिभङ्खन हतच्रत्तं यथा ध्वदतु यदिदहान्यत्स्वादुस्याच्पियारद- 
नच्छदात् " इति । अच्र “रसयुगहयान्सीस्र स्छो गोयदा कथितो 
हारः इति चृत्तटक्षणाचुसारण षटु यातन कृता । यतिषु भिन्न- 

छन्द्र्कवया हतच्रत्तं भिन्नच्त्तं यथा । 

क्षीराम्भोधि्िदरातटिनीकुन्दमन्दारपुष्य 
त्ताराटारयविमख्यश्ः पूरसपूरिताशाः॥ 
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न्तभेवन्ति । जैनकौमारिलादिनयेन विरोधतिरस्कारादनवधा- 
नादेश्वास्य सम्भवः । स्ववचनस्वाभ्युपगमाविरुद्धमेवाचरेदिति 
रहस्यम् । अयं प्रथमादिकक्षामावी । तदनन्तरकक्षोद्धान्यः । 
स्वाभ्युपगतविरुद्धाभ्युपगमाऽपसिद्धान्तः । यथा सांख्यस्या्स्मा 
कर्तेति । वैशेषिकस्याला चिद्रूप इत्यादि । एव सैसैद्धान्तिकान- 
भ्युपगतं प्रमाणं पुरस्कुन्नपि वस्तुतस्तत्पामाण्ये तदभावेऽपि 
अनेनैव निग्राह्यः । तत्ममाणलवे बक्तव्यदृ षणान्तराभावात् । तद- 
प्राणते तद्धेतुसमथनपभयासतो ऽप्युद्धटस्याभ्युपगमनियतस्यै- 
वोद्धावयितुमुचितत्वात् । यस्त्वतुमानादिकमर्थापत्तिशब्दमा- 

भीमान् राजति खुपवेदुमत्यागलीरावकोकः 
राज। राजेन्दरचूडामणिकिरणगणोद्धासितस्वाङ्घ्रिप।द् इति ॥ 
नेया यथा शरत्कालसमुदह्छाखिपूर्णिमाह्वरीप्रियम् । 
करोति तन्वि ते वक्रं चपेटापातनातिथिम् इति । 

अत्र चन्द्रपराज्ञयस्य नेयत्वान्नेयार्थता । अन्येषां तूदाहरणानि तत्रैव 
द्रष्टव्यानि । अस्य सम्भवे हेतुमाह । जनकौ मारिखादिनयेनेति । 
जना दि सक्तभङ्गीं वदन्तः सत्वासस्वार्दीनां वस्तुतो विरुद्धाना- 
मप्यविरोधमङ्गीकुर्वेते । वथा कौमारिलाः मह्ृमताचुसारिणो 
जातिव्यक्तयोर्विरुद्धयोभैदामेदयोरविरधमङ्गीकुषेन्ति। तथा भास्क- 
रमतानुखारिणः प्रपञ्चब्रह्मणोभदासेदयोरविरोधमङ्गीकुवैते । तन्न्या- 
येन विरोधशान्तिः कतुं शक्यत हइत्यभिमानादिति भावः। सङ्कटः 

स्ववाचः स्वाङ्गीकृतेवो स्वङृतिश्चद्विरोधिनी । 
तदा द्यक्तिविरोधः स्यात् ख च नेकविधः स्यत इति । 
सां ख्यस्यात्मा कर्तेति । सांख्वनात्मनोऽक तत्वाभ्युपगमा- 

दिति भावः । अत्मा चिद्रूप इति । वैशोषिकेणात्मनो 
ज्ञानात्मकताया अनङ्गाकारादिति भावः । तद्भावेऽपीति । 
तस्य प्रसाणत्वाभावेष्पीत्यथेः । तस्य प्रमाणतायामप- 
सिद्धान्तस्यैव प्रयोञ्यतेत्यज् हेतुमाह । तत्प्रमाणत्व इति । 
उद्धटस्येति । प्रथमोपरस्थितिकस्येत्य्थः । यस्त्विति । नैया- 
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त्रेण व्यपदिक्ति न स निग्रहीतव्यः । अभ्युपगततदेवकयस्य 
प्यायपाठे विरोधाभावेन निरपराधत्वात्। अन्ययथातिसङ्गात् । अथ 
चे त्स एवावष्टम्भन दृष्पृथक्तं प्रतिव्रूयात् तथाप्यपसिद्धान्ताव- 
तारः। एवं कौमारिखादेरप्यभ्युपगतवहिमावस्याथोपत्यादेरन्त- 
मीवानुज्ञानेऽपि पूरैवत्तद्याथाथ्यौयाथाथ्यंयोरयमेव निग्रहः । अत्र 
स्वाभ्युपगतसिद्धान्तविरुद्धकरणमात्रस्य व्यवच्छदायाभ्युष- 
गपशब्दः । क्तात हि वस्तुतो निग्रहस्थानान्तरेष्वपि स्व- 

सिद्धान्तविरुद्धाचरणम् । परिहूतसवांपरापेन कथा भवतेनीयिति 
सर्वपैद्धान्तिकसेमतत्वात् । न चैतावता सर्वेषामपि निग्रहस्था- 
नानामपसिद्धान्ततेति । नन्ववमप्यपसिद्धान्त उक्तविरोषेऽन्त- 

भीवनीयः । एतत्सिद्धान्तवत्मना व्यवहरिष्यामीति कथारम्भे 
भरतिज्ञाय तत्पयंवमानात् । पूर्वं तद्रिरुदधभाषणाव् । सत्यं 
त्वत्परिग्रहीतसिद्धान्तविरुद्धोऽयमथस्त्वयाभ्युपगम्यते । अतः 
र्ोक्तसिद्धान्ताभ्युपगमवाक्यविरोध इति वक्तव्यम् । तत्र 
यिकादिरित्य्थः । अतिप्रसङ्गादिति । प्रत्यक्षागमयोरध्यक्चङब्दा- 
दिपय्यौयगप्रयोगेऽपि निग्रहापत्तरिव्यथैः । अवष्टम्भः पाक्षिकवि- 
जिगीषा । कौमारिखदेरित्यादिपदेनदैतिपरिप्रहः । अपसिद्धा- 
न्तलक्षणे कथितस्याभ्युपगमपदस्य स्वयमेव प्रयोजनमाह । 

अत्रेति । नन्ववमपीति । सर्वनिग्रहस्थानानामपसिद्धान्तऽन्तभावा- 
भावेऽपीत्यथेः । अन्तमोवमेवोपपादयति । एतदिव्यादिना। अ- 
पसिद्धान्तस्याक्तविरोधन्याप्यत्वमङ्गीक्रियते । उक्तविरोधस्येवो- 
धावनं नाङ्गीक्रियत इत्यधाङ्गीकारेण परिहरति । सत्यमिति । 
तीथेकरस्तन्त्रप्रवतैकस्तद्धिन्नोऽतीथकरः । वार्तिकादिखष्रिरिति 
तजाक्तस्य प्रतिक्चपादयुक्तस्याङ्गीकाराच्चति भावः । स्वतन्तस्या- 
सत इति। मूलत्रन्थः परतन्ञस्पेत्यथैः । एतत्पारतन्ञ्यं चाभ्युप- 
गतेकदेशे वोध्यम् । अंडातस्तीथकरत्वादिति । तदनभ्युपगतांञचे त- 
न््रप्रवतेकत्वादित्यथैः । सङ्कहः। 
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प्रथमपवैणि स्थितस्योपजीव्यस्योद्धटस्य सिद्धान्तविरोधस्यबो- 
द्वाव्यत्वमुचितपिति परथग्ब्यपदेशः । स्वस्यापि तत्तच्छाश- 
कतेसाम्याभिमानाव । भमाददेश्वास्य सम्भवः । अत्र ती- 
यैकरस्वस्वाभ्युपगतसिद्धान्तविरुदधं नाङ्गीकु्यादिति रहस्यम् । 
कथं तर्चैक्रस्मिन दशने मतमेदपर्त्तिरिति चैव॒ तीथक- 
रवाक्यानां = तत्परत्वाभिपानात् । कथं तर्हिं बातिकादिख- 
षिरिति चेत् स्वतन्त्रस्यासतोऽभ्युपगमेकदेशस्य स्वयमंशत- 
स्तीयैकरत्वात् । अस्स्रेवमपसिद्धान्तोऽपीति चेत् न पूथेमेव 
तथाभ्युपगपामावाव् । अभ्युपगमेवाको नाम तत्रापसिद्धा- 
नतयुद्धावयेत् इति कस्य पभरायशो द्वितीयादिकक्षासु सम्भवः । 
पृथण्व्यवहारेषु परथपकक्षायामपि। द्वितीयकक्षायां तु स्वसिद्धान्त- 
विरुद्धसाधनेऽपि सिद्धसाधनत्वो दर।टनाद।वस्स्येव तत्सं मवः । 
अथ कः सिद्धान्तः । पभरापाणिक्र इत्यभ्युपगतोऽथः । 

अभिमानेकमूरत्वादन्योऽन्यं च विरोधतः । 

आदौ खिद्धान्तमेकं तु समारम््य ततः परम् । 
तद्धिरुद्धाभ्युपगमे ऽपा्लद्धान्तं प्रचक्षते इति ॥ 

प्रसङ्गात्सिद्धान्तनिरूपणाय प्रदनमुपक्षिपति । अथेति । 
सिद्धान्तलक्षणमाह । परामाणेक इति । एकस्मिन् वस्तुः 
नि तत्तद्धादिमेदेन नानाविधाभ्युपगमदरोनाद्वस्तुतस्तेषां प- 
काराणां प्रामाणिकत्वे वस्तुविरोधः स्यादिति प्रामाणिक 
इत्यभ्युपगताथं इत्युक्तम् । ननु तर्हि कुजापि वास्तविकं सि 
द्धान्तत्वं नास्तीत्यायातम् । अभिमानस्य वस्तुव्यवस्थापकत्वा- 
भावात् । वादिभेदेन एक विरुद्धाभिमानद रोनात्तथा च लिः 
द्वान्तत्वासिद्ध।न्तत्वयोरेकज्न समावेशप्रसङ्ग इति न कथ्चित्कस्य 
चित्सिद्धान्त इत्येव तच्वमिति स्वव्याघातमजानानः शुन्य- 
वादी प्रत्यवतिष्ठते । अभिमानैकमूखत्वादिति । अभिमानेकमूलक- 
त्वादन्योऽन्यं विरोधतश्च कश्चिदपि सिद्धान्तो नेति यदीत्य- 
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न कश्चिदयदि सिद्धान्तो नेवं तत्िद्धसिद्धितः ॥ 
सिद्धान्ताभाव एवायं प्रामाणिक इतीष्यते । 
नेष्यते वा द्विधाप्येव सिद्धः सिद्धान्तपरग्रहः ॥ 

स त्रिविधः । सवेतन््रपतितन्त्ाभ्युपगमपिडान्तमेदात् । 
यमन्तरेण वादव्यवहारोऽपि न घटते स सर्वाभ्युपगतः सर्वैत- 
न्त्रसिद्धान्तः । यथा प्रमागाममेयतिद्धिरित्यादे । अभ्युपगतो 

न्वयः । व्याघातमेव प्रदरायन् परिहरति । नैवामेति । तस्य 
सिद्धान्तस्य सिद्धावसिद्धौ च पवं सिद्धान्ताभावो न सिध्य- 
तीत्यन्वयाथः । एतदुक्तं मवति । सिद्धान्तः सिद्धो ऽसिद्धो वा । 
आचये न किञ्िदक्तव्यम् । अन्त्ये नास्ति सिद्धान्त इत्यस्यैव त्वया 
प्रामाणिकतयाभिमतस्य सिद्धान्तत्वेन तन्निषधायोगात् । उभ ` 
यथापि त्वदभिमतं न खिच्यतीति । ननु न मया नास्ति सि- 
द्धान्त इत्ययमर्थोऽपि प्रामाणिकतयाङ्गीक्रियते यन विरोधः 
स्यादित्यत आह । सिद्धान्ताभाव एवायमिति । सिद्धान्ताभा- 
वः प्रामाणिकत्वेन स्वयाभ्युपगम्यते वा न वा । आये 
सिद्धान्ताभावस्यैव प्रामाणिकतयाभ्युपगतत्वात् सख पव सि 
दान्त इति सिद्धान्तलिद्धेः । अन्त्ये सिद्धान्तामावस्याघ्रामा- 
णिकतया सिद्धान्तः प्रामाणिकः स्यादिति सिद्धान्त 
सिद्धिरिति कारिकाथेः । ननूभयत्रापि प्रामाणिकतासन्देहा- 
दन्यतरत्रापि प्रामाणिक्रतानिश्चयाभावात् सिद्धान्तस्तदभावो वो 
प्रामाणिकतया नाभ्युपगम्यत ऽतो न पृ्वोंक्तविकव्पावकादशा इति 
चन्न । एवमपि तजर प्रामाणिक तयाभ्युपगन्तव्यत्वेन तस्यैव सिद्धान्त- 
त्वात् । न सिद्धान्तनिराकरणं राक्यकरणामति भावः । प्रमाणा- 
स्प्मेयसिद्धिरित्यादीत्यादिपदेन सम्भवादिज्ञानस्य प्रमाणत्वं भ्र- 

तिपक्चनिराकरणं स्वपक्चप्रतिष्ठापनमित्यादि गृह्यते । ननु खर्वु 
न्यत्वप्रपञ्च मिथ्यात्ववाद माध्यमिककुदष्ितन्त्राव्यापकत्वात्परमाणात् 
प्मेयसिद्धिरित्यादेनं सर्बतन््रसिद्धान्ततेत्यत आह । अभ्युपग- 
तो हीति । पाध्यमिक्ादिभिरित्यादिपदेन कुशो गरद्यन्ते । सम्बु- 
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हि माध्यपिकादिभिरपि से्तादिसेज्ञातः भरमाणप्रमेयव्यत्र- 

हारः । स्वतन्त्र एव सिद्धः परतन्तरेनिंषिद्धः परतितन्त्रसिद्धान्तः। 
यथा वैयाकरणस्य स्फोटः । सौगतस्य प्षणभङ्गः ॥ दिगम्ब- 
रस्य सप्तभङ्गी । कौमारिलादेः शब्द भावनादिटिङ्ैता । 
त्रय्यन्तविदामीशितुः सवशरीरत्वादि । अमी च सिद्धान्तान्त- 
रानभ्युपगमपरसिद्धिदश्ायामेव प्रतितन्त्राः । यदि कथिदन्योऽ- 

पि तीथेकरस्तानेवाथ।नभ्युपगच्छेत्तदा तेषामभ्युपगमसिद्धान्त- 
त्वम् । न चापूर्रोस्तीयेकरा न भवन्तीति नियमः । तथाल 
भ्रायमिकैकसिद्धान्तपरिशेषपसङ्गात् । न च तेस्तेथां नाभ्युपगन्त- 
व्या इति वाच्यम् । आवापोद्रापमेदानामिदानीमपि दक्ष 

तादिसंज्ञात इति । संवृतसस्वव्यावहारिकसस्वशाब्दाभ्यापित्य्थैः 
स्फोट इति । ताल्वादिव्यापारब्यङ्ग्यो वणेपदादिशब्वाच्यो 
नित्यः पदाथः स्फोट इति वैयाकरणाः । दिगम्बरस्य । ज्ञेनस्य 
सप्तभङ्गी । सवं पदाथाः स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति च ना- 
स्ति च स्यादवक्तव्यं स्यादस्तिचावक्तव्यं च स्यान्नास्ति चा 
वक्तव्यं स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यमित्येवं सस्वासत्वस- 
दसत्वसद सद्िटक्षणत्वसच्वविशिषटसदस दिलक्षणत्वसदसच्वविद्धि- 
रसद सद्विखक्षणत्वसद सच्वविशिषटटसद सद्वेखक्चणत्वरूपसप्तभङ्गीपरि- 
चताः । स्यात् शब्दोऽय तिङन्तप्रतिरूपको नेकान्तद्योत्यवय- 
वभेद इति जनाः । तत्र सप्तानां सच्वादिरूपाणां भङ्गानां प्रकाराणां 
समाहारः सक्तभङ्गी । शब्दभावनादिलिङर्थतेति । लिङोऽभिघा सेव 
शब्दभावना भाव्या च तस्याः पुरुषप्रवृत्तिः । सम्बन्धबोधः करणं 
तदीया प्ररोचना चाङ्गतयोपयुज्यते इति हि तान्निकाः । अमी 
चेति । प्रतितन्जसिद्धान्ता इत्यथः । प्रसङ्गादिति । पुवौनन्तरतीथ- 
कराणां प्रथमतीथकरपेक्षया अपूवैत्वादिति भावः । तैरिति । 
अनन्तरतीथकरेरित्यथः । तेऽथौः । पूर्वाभ्युपगततीथीथौ इत्य- 
थे; । आवापोद्धापभेदानाभिति । आवापः । अतिरिक्ताशप्रतिक्षेपः । 
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नात् । अभिपानमूकत्वाच्च सिद्धान्तानापिति । अव्यापकः 
स्वतन्त्रस्य तन्तरान्तरस्य च साधारणोऽभ्युपगमसिद्धान्तः । यथा 
नैयायिकादीनां सामान्यविरेपसमवायादिः। सांख्यादीनां भे- 
दाभदादिः। सोगतादौीनां भपञ्चमिथ्यात्वादिः। परतन्त्र साधि- 
ते स्वतन्त्रे च समाचित इति वा । तन्त्रान्तरसद्धावस्य वस्तुनो 

विचचेषपरीक्षणमिति वा केचिदाहुः । अत्र स्वतन््रपरतन्त्र- 
साधारणमेव निष्कृष्टटक्षणं भवति । केचिन कस्यचित्पा- 
धनेऽनुषङ्गसिद्धोऽन्य आधारसिद्धान्त इति चतुधा विभागमा- 
हुः । यथा क्षित्यादेः सकवठेकत्वासिद्धावीशवरसि दधिरित्यादि । 

उद्वापः । उक्ताथध्रतिक्षपः । तयोभदाः । तद्धिषयभेदायत्ताः वि- 
चित्राः प्रकाराः तेषामाथुनिकतीधकरेष्वपि ददोनादित्यथेः । ननु 

भ क भ भ्रतितन्त्रसिद्धान्तत्वाभ्युपगमसिद्धान्तत्वय) ्विरोधादेकञ्न कथ स- 
म्भव इत्यत आह । अभिमानमूखत्वाच्चेति । सिद्धान्तानाभिति । 
सिद्धान्ततत्वानामित्यथः। तथा चान्यानभ्युपगमकाले प्रतितन्त्र- 
स्यापि तदभ्युपगमकाटे तच्वाभावान्न विरोध इति भावः । अ- 
व्यापक इति । तन्नैकदेरिभिरनङ्ीङत इत्यथैः । समवाया- 
दिरिति । सामान्यादेः काणादतन्ताभ्युपगमस्य गोतमीयेश्च 
कौथिदङ्गीकारादित्यारायः । मेदाभदादिरिति । मेदामेददे- 

जनाङ्गीकतस्येव सांख्यैरप्याश्रयणादिति मावः । प्रपञ्चमि- 
थ्यात्वादिरिति । सोगतङ्गीक्ृतस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य कुदष्िभि- 
रप्यङ्गीकारादिति हदयम् । नच प्रपञ्चमिथ्यात्वादेः कुदष्ट्य(दिमत- 
व्यापकत्वात्तदेकदेरिभिः कश्चिदपि तस्याप्रतिक्चेपात् पृवो्तं र 
क्चणमव्याक्चमित्यतो लक्षणान्तरमाह । परतन्त्र साधित इति । 
विशेषपरीक्षणमिति । तस्यैवातिरिक्ताकारान्तराभ्युपगम इव्यथैः। 
अज पक्षे पराभ्युप्रगतमयोद्यैवाभ्युपगतेषु अभ्युपगतसिद्धा- 
न्तेषु अव्यासिरित्यस्वरसो बोध्यः । ईश्वरालिद्धिरिति । नित्यज्ञाने- 
च्छायल्लवत्सिद्धिरिव्य्थः । अधिकरणसिद्धान्ततया गोतमा- 
दिभिरभ्युपगतस्य उक्तेष्त्रेवान्तभावं सर्वाभ्युपगमस्वमाज्ा- 
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अक्षपादस्य सिद्धान्तचातुर्विध्यं प्रक्रम्याह । “यल्सिद्धावन्य- 
प्रकरणसिद्धिः साऽधिकरणसिद्धान्त" इति तदयुक्तम् । तस्य 
संैरभ्युपगमे सषेतन्त्रसिद्धान्तत्वात् । स्वतन्त्रमात्र- 
सिद्धौ भ्तितन्त्रत्वात् । परैरपि केिदम्युपगमेऽभ्युषग- 
सिद्धान्तत्वात् । केवलं त्वयमस्य भिद्धान्त इति नि्णयऽनु- 
षङ्गसिद्धिखिङ्गं भवतीत्येतावता यदि पृथगभिधानं कममभि- 

ध।यतापिति । शब्दशाख्चविरुद्धस्वरूपमवाचकम्। यथा कृत्त द्धित- 
समासाख्पातलकारात्मनेपद परसमपद सकमेकाकमकलि द्ृवचन- 
विभक्तिवणीदेश्षागपपरभृतीनां व्िपयोसन्युनातिरेकादयः । उदा- 
हरणानि त्वशिक्षितानां बचनान्येव द्रष्टव्यानि । अपश्नब्दा- 

भ्युपगमसाध्रारणाभ्युपगमविकट्पपूवेक माह । तस्येति । नन्वधिकः- 
रणसिद्धान्तस्योक्तप्रकारेण सिद्धान्तत्रयान्तभोवसच्वऽपि अनङ्गी- 
कृतत्वरूपविशषसच्वाद्वौतमेन पृथगभिधानं युज्यत इत्याराङ्खष्टा- 
पच्या परिहरति । केवलं स्विति । लिङ्गम् । ज्ञापकमित्यथैः । का- 
ममभिधौयतामिति । पतन मौतमोक्तरवियोधो दर्दित इति 
बोध्यम् । 

प्रामाणिकतयाभीष्ः सिद्धान्तः स चरिघा मतः। 
तत्र सवोभ्युपगतः स्वंतन्चः प्रकीतितः॥ 
स्वतन्जमाजसिद्धस्त प्रतिनन्जो ऽभिधीयते । 
तन्द्वयस्य सामान्यऽभ्युपेतो हि निगद्यत इति ॥ 
सङ्हः । आख्यातम् । “छः कर्मणि च भावे चाक्मकेभ्य” इति 

विहितं ककारसामान्यम् । ककारः वतमाने रुडित्यादिना वि- 
वि्चेषः । प्रथमादिर्विभक्तिः । प्रभ्तिपदेन कारकच्रीप्रत्यय- 

सन्घीडनिडादयो ग्रद्यन्ते । विपय्यासोऽन्यथाकरणम् । आदिप- 
देन खमासप्रत्ययादीनां स्वरत्यागो गृह्यते । कुम्भकारादिपदेषु 
समासादित्यागस्यापि दोषत्वात् । अशेश्चितानामिति । अन- 
स्यस्तन्याकरणानामित्यथेः । तेषु प्रायश्योऽपभ्रशसम्भव इत्यव- 

तो 

घी 
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न् सुशब्दयिष्यामीति वेयाकरणत्वगवीदरश्शिक्षिततानवधानादि- 

भिश्वास्योक्तिसंमवः । वक्तव्यतयाभ्युपगतमभाषामूरव्याकरण- 
सिद्धमेव नियमकथायां भाषितन्यपिति । उक्तच प्रज्ञाप- 
रित्राणे । 

साधुगीवोणवाण्यैव भयोगनियमे कृते । 
अपञ्रशान्यमाषाभिमाषणं चापि दूषणम् ॥ 
अकृते नियमे स्वभाषाभिरपि भाषणम् । 
स्खखने च पुनः साधुशब्दग्रहणमिष्यत इति ॥ 
एर॑सत्ययमपि नियमविरोध इति चेत् । सत्यंत- 

थापि स्वतोऽपशब्दस्य दूषणत्वसम्भवादुपर्नव्यत्वा्ास्यापि 
पृथ््पयपदेक्ञः । सवमाषाभिरपीत्युभयाभ्युपेतेकापभरश्भाषावि- 
षयं न पुनस्तदा तदा पयेच्छपन्यवाश्थितभषाभिप्रायम् । तथा 
सति परानभ्यस्तमाषयापि भाषणप्रसङ्गे परस्परवातीनभिज्ञ- 
तया वादिनोनिष्फलपरिश्रपत्वप्रसङ्गात् । अत उभयाभ्यस्तया 
नियमपरिग्रहीतयैव भाषया व्यवहरेदित्यथेः । इदं च नि- 
्रदस्थाने सर्वकक्षासम्भवि तदरैषोद्धाव्यं च । उचितान्वयशथु- 
न्यमनन्वितम् । तद्विधा । पद्वाक्यभेदात् । यथा स्तम्भः 

कुम्भः कुड्य कुमरुल मित्यादि । यथा च पर्वतोऽग्निमान् महाहदो- 
गन्तव्यम् । अवाचकस्योक्तविरोधेऽन्तर्मावमाशाङ्कते । एवं स- 
तीति । अयमपीति । अवाचकोऽपीत्य्थः । अपश्चंशभाषा प्रारकृता- 
दिः । अथे इति । अवाचकनिन्रहस्थाननिरूपणग्रन्थस्य तात्पय्यांथे 
इत्यथः। 

शाब्द शाखविरुद्ध यत्तद्वाचकमुच्यते 17 
तत्तदाषाव्याकरण रङाब्द्श्ास्नामहष्यत दात ॥ 

सङ्खहः । वाक्यानन्वयुदादरति । यथा चेति । । अका 
केययाः पर्स्परमसम्बन्धादनान्वतत्वम् । वकांटो वकः ““वकोऽव- 
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ऽवकरोटत्रान् इत्यादि । व्यवरहितान्वयपरतीत्यभावाविज्ञेषात् । न 
चास्य व्रिपयोससंकरः । पयादिनियमकथायां विपर्यास. 

^ 

स्य क्षन्तञ्यत्वेऽपि व्यवहितान्वयस्य दूषणत्वात् । विषयासे 
व्यवाहितान्वपत्वाभात्रात् । सम्भावितमरमस्तान्वयप्रकारषेक- 
रपे तदनभ्युपगन्तुर्विकस्पविषयारोषो ऽनन्वय इत्याहु; । नन्वा- 

कोटः कम्बश्च वलाका विसकण्ठिकाईइति यादवः । आदिपदेन भि. 
रिक्तं बह्धिभान् देवदत्तेनेत्यनासन्न वाकयं गृह्यते । तत्र पदस्य 

व्यवह तत्वेऽप्यन्वययोग्यत्वात्क थमनन्वितत्वमित्यत आदह । 
व्यवदहितान्वयप्रतत्यमावाविशेषादिति । उ्यवहितान्वयः प्रतीत्य 

भावश्चेति दन्दः । तयोरविशोषादिति तत्पुरुषः । तथा चानासन्ने 
ऽनाकाष्कं चान्वयप्रतीव्यमाषस्याविर्िष्त्वात् = अन्वयप्रतीत्यभाव- 
रूपमनन्वितत्वमुभयसाधारणमिति भावः । अनन्वितस्य विवक्षितः 
क्रमविपय्यासरूपाप्रा्तकालसाङ्कय्येमाश ङ्क्य परिहरति । नचेत्या- 
दिना । अनन्वयस्य विपर्यीससाङ्कययं वदन् वक्तव्यः । किं विपय्या- 
सऽनन्वयस्यान्तर्भावात्तदेकपारहोषापत्तिरुच्यते। उत विषपय्योसस्या- 
नन्वये ऽन्तभो वात्तदेकपरिरषापत्तिरिति । आद्य आह । पद्यादिनि- 
यमकथायामिति। प्नियमकथायां पदविपयोसस्य निग्रहस्थानत्वं 
स्यान्न स्याश्च व्यवहितान्वयस्य निग्रहस्थानत्वं न चेतदुभयमिष्टम् 
अतो न प्रथमपक्ष इति भावः । द्वितीय आह । विपय्यासे व्य 
घटितान्वयाभावादिति । तथा च सभ्यानुविधघेयसम्बरणमकृत्वा 
प्रयोगमारभमाणस्य क्रमविपयांसखतो निप्र न स्यात् । त- 
श्रानन्वितनिग्रहस्थानामावादिति भावः । पतदुक्तं भवति । अ- 
नन्वितविपप्यां सयोरूभयोरसकागस्थलससवात्पृथगेव निग्रहस्थान- 
मिति । नैयायिकास्तु विकट्पति दोषो ऽनन्वथ इत्यनन्वितस्य तृनी- 
यं परकारमाहुस्तमनुवदति। सम्भावितस्य सम्रस्तेति । आहुरित्य- 
स्वरसाद्धावने तन्भूलं तु तत्र विकल्पितान्वयेष्वन्यतमस्याभ्यु- 
पगमे ऽनन्वयाभावादनभ्युपगमे पूर्वोक्ताकासानन्वयस्यैव दोषत्वे- 
नास्य पृथग्विभःगवेयथ्यादिति । योग्यताव्यतिरेकराध्रीनानन्वयस्यो- 
विरोधे ऽन्तभोवमाशङ्कते । नन्विति । पृथग्विषयखाभादिति। 

२५ 
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काक्षासत्तियोग्यताविरहादनन्वयः । तासामेकेकाभावेऽप्यनन्वय 
इति सिद्धम् । ततश्च येषु बाक्यष्वाकाक्षामच्योरभावस्त- 
त्रानन्वितनिग्रहस्थानावककलः । यत्र तु योग्यताविरहाद- 
नन्वयस्तत्र विर।धानिग्रहस्थानमेव स्यात् । विराधमन्तरेणायो- 
ग्यसवस्यापादयितुमह़क्यत्वादिति चेदस्त्वेवं तथापि प्रथगि- 

षयठखामान्निग्रहस्थानद्रयं सिद्धम् । नन्वनन्वितस्याप्यस्ति पथ- 

ग्विषयः । तथापि विरोधस्य सवैत्रायोग्यतयेव क्रोडीकारान्न 
पृथग्िषयछाम इति चेत् । सत्यम् । तथाप्यन्वयायोग्य- 
तानिमित्तस्य॒विरोधस्येवोद्धदत्वात्तस्यैवोद्धाग्यल्रम् । नचे- 
वमाकाक्ष।सत्तिविरहयारपि पृथग्माव्यत्वं तयोद्रेयोरप्यन्व- 
यप्रतीतेरेवानुदयात् । इह तु शब्दरस्वरघ्तो जातस्यान्वयवो- 

आर्काश्चास त्तिविरहाधानानन्वयस्यानन्वयोदाहरणत्वेन तजोक्तविरो- 

धामावन तदसाङ्यादिति भावः । अयोग्यताध्ानानन्वयोक्तवे- 
रोधस्य राक्यान्त्मावत्वान्न निग्रहस्थानद्धयसिद्धिरिति शङ्कत । 
नन्विति । पृथग्विषयलामामाव ऽप्ययाग्यतापेक्षया ऽप्युपजीव्य- 

त्वात्तस्थेवो द्धा वनसुचितमिति पृथक् परिगणनं कृतमित्याङयेन 
परिहरति । सर्व्यामिति । एव सत्यन्वययोध्ामावे आकांश्चासत्ति- 
विरह योरुभयोरुपजीव्यत्वात्पृथगेवोद्धावनसुचितभिति पृथकूपरि- 
गणनं स्यादिति राङ्त। नचेति । अन्वयबोधाजनकत्वेन तयोः 
क्रोडीक।रसम्भवेन टाघ्वन च पृथक् परिगणनं तमित्याद्ययेन 
परिहरति । तयारिति । तद्ययोग्यताया अपि तनेवोपाधिना क्रोडी- 
कारो ऽस्ित्वित्ाशद््याह । इह त्विति । असत्यां स्वरूपयोग्यतायाम् । 
““अत्यन्तासत्यपि द्य ज्ञान दाब्दः कराति हि'"दइति न्यायेनायोग्ये 
अन्वयवो घसम्भवेनान्वयवोधघामावेन क्रोडीकारासम्भवात् । जा- 
तान्वयवाधवाधकस्य विरोधस्यैवोद्धावनञ्ुचितपिति तस्य पथक् 
परिगणनं युज्यत इति भावः । एवं सच्युक्तवेराधरूपनिग्रहस्था- 
नस्य वाघहेत्वाभाससाङ्कय स्यादिव्याशज्ख बाधस्यासङ्कणिस्थल- 
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धस्य विरोधेन बाधादिति । यत्रतु विप्रखम्भकादिवाक्पे प्र 
तिवादिवाक्ये च सापान्यतस्तत्तदरस्तुप्वभावप्रयुक्तविरोधामावर- 
न दृढोदितेऽप्यन्रयवोषरे भमाणान्तरपरापशद्राधस्तत्र तु तत्त- 

सभाणवरखादिगेपतः सत्यपि व्रिरोषे तत्मपएणवःध एबोद्धा- 
व्यः । तस्यैव तत्रोपर्जाव्यत्वादिति । विवक्षितक्रमस्य वि- 
पयेस्तकरणमभाप्तकारम् । पमभ्पातुविधेयसंत्ररणादिकमङ्ल्ा 
भयोगे वादारम्भो विपयसः । भनित्नाहेतुद्ष्ान्तादेति- 
पर्यासेन वचनेऽवयवविपयौसः । अनित्यः शब्द इत्या 
दाववयवांशविषयासः । तक्रममिधाय प्रयोगेऽङ्गाङ्गिविपया- 
सः । वाद्ुक्तमरोपमद् पापित्वा प्रतिवादिनः स्वपक्षसाध- 
ने बवाद्विपयांस इत्यादि । वाक्यस्य परप्रत्यायनायलाद्ि- 
पयतिऽपि परप्रययसम्मत्रामिमानात्तदुक्तिसस्भवः । नियप्क- 
यायामभ्पुपगतक्रपातिक्रमेण न हयादिति रहस्यम् । अनि- 
यः शब्द इत्यादिमयोगस्तु विपयांसेऽपि शीघ्रान्वयप्रतिपत्त- 

माह । यत्न त्विति । तथा च वस्तुस्वरूपग्रयुक्तो विरोघो यत्र हाब्दतः 
> [ 6 

स्फुटतया प्रतीयते तत्रोक्तविरोधः । यत्र तु राब्डतो विरोध ऽपर 

तीते पञ्चाल्प्रब्त्तप्रमाणबलेन विरोधो ज्ञायत तत्र वाधस्योपजी- 
ठ्यत्वादु द्धाग्यत्वामेतिः म्यवस्थेति भावः । 

आकाङ्कासत्तिविरहायत्र नान्वयसम्भवः । 
अनन्वित तद्वाघः स्यात्पद्वाक्यप्रमेदत इति सङ्कुहः । 

अनित्यः दाब्द ` इत्यादिविपर्यासस्यानियमकथाथां 
सोडव्यत्वन तच्याब्रयथमाह । विवक्षितेति । संवरणादी- 
व्यादिपदेन तदभ्यनुक्ञारूपपत्युक्तेगद्यते । वादाधेपर्यास इत्यादि- 
पदेन वाद्युक्तक्रमावेपय।सेनाचुवादेन वादविपयास इत्यादि गृह्य 
ते । सोढव्य हइत्यादिपदेनाजुवादविपयांसादे कमप्यनियमकथा- 
यां सरोढञ्यमित्यादि ख्च्यते । 
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रनियपक्थायां बादे च सोढव्य इत्यादि । त्रिभ्न्तराभिधा- 

नेऽपि भाषिनिकग्रतिवादिष्वन्यतमेनाप्यज्ञाता्थं वचनमविज्ञातार्थ 

तच्च प्रसिद्धभरयोगस्वसिद्धान्तमाजपरयोगायौन्तरसाधारणप्रयोगा- 

दिमेद)द्वहुविधमर् । तत्राप्रसिद्धपयोगो यथा । अहार्यो वीतिहो- 
्रवानित्यादि । स्वसिद्धान्तमात्रप्रसिद्धपयोगो यथा पश्चस्क- 
नधद्वादज्ञायतनादिभयोगः सौगतानाम् । अस्तिक्रायपयोयपुद्ध- 

विवष्षितक्रमो यत्न विपयासम्प्र पद्यते । 
अप्राप्तकालता त्र स्यं बहुविधा मना इति सङ्कहः 

तरिभड्जान्तराभिध्ाने ऽपीति । याणां भङ्चन्तराणा्माभिधानेऽपी- 
ति।भड्न्तरेण जिगभिध्रानऽपीव्य्थैः। प्रथमाभिधानत एवाविज्ञातार्थै- 
तोद्ध। वनवारणाय जित्वमुक्तम्। यद्यपि मड्ान्तरण द्वितोयामिधानत 
पवाविज्ञातार्थत्वमुद्धावायतुमुचितम् तथापि दयाश्छीलायाः परिषद् 
आचशस्येनाभ्यनुज्ञासम्भवान्तूतीयस्यापि सम्भवः । तदुपयभि- 
धान त्वनवस्थावहामिति तृतीयाभिधान पएवाविज्ञाताथत्वमुद्ध।ग्य- 
मिति मावः । परिषदभ्यनुज्ञाभावे द्वितीयाभिधानेऽप्यविन्ञाताथ- 
व्वमुद्धावयितु शहाक्यमित्यभिप्रायेणापीत्युक्तम् । अन्यतमेनापी- 
ति । तेष्वन्यतमस्या्थपरिज्ञानेऽपि स एवान्यभ्यो व्याख्यास्यतीति 
नाविज्ञाताथतोद्धावनावसर शति भावः । अहार्यं वीतिहोचरवानिति । 
अहायैध्ररप्व॑ताः वी तिहोचो धनंजय इति पर्वताचिपयौयपाठमन्तरे- 
णाहायेकी तिदोत्रपदयोनं लोकिकव्यवहारप्रसिद्धिरिति भावः।आदि- 
पदेन देटवलिदुश्चचवनादिघटिताः प्रयोगा गृह्यन्ते । पञ्चस्कन्धद्वा- 

` इशायतनादिप्रयोग इति । रूपवदन।विज्ञानलज्ञासंस्काराः पञ्च 

स्कन्धाः । पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च विषयाश्च रूपस्कन्धः । सुखदुःलानु- 
भवो वेदनास्कन्धः । अहमित्यालटयप्रत्पयप्रवादो विज्ञानस्कन्धः । 
सविकद्पङ्प्रत्ययः सज्ञास्कन्धः। रागद्धेषमोदादयः संस्कारस्कन्धः। 
तथा पञ्चेन्द्रियाणे पञ्चविषय। मनो धर्मश्चेति द्वादशायतनानि। 
आदिपदेन चित्तचेत्तादिप्रयोगो गृद्यते । चित्तं ज्ञानसन्तानं चत्त 
रागादिकम् । अस्तिकायपयाय पुद्धलददिभ्रयोग इति । जना दि अ- 

ि 

। 
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छादिपरयोगो दिगम्बराणाम् । यतमानव्यतिरेकेकन्दियवशीकार- 
संज्ञादिप्रयोगः पातञ्जखानाम् | स्फयकपालादि मीमां सक्रानाम्। 

सुतेजा विश्वरूपः पृण्वत्मी वहुखो रथिः प्रतिष्ठेति अ्रय्यन्तपरिः 

सितकायाः पञ्च अस्तिकायः जीवपुद्लास्तिकायो धर्मारितकायोऽध- 

मास्तिक्ायः। आकाशास्तिकरायश्चेति। अस्तीति कायतेश्द्यते इत्यास्त- 
कायः। जीव एवास्तिकायो जीवास्तिक्रायः। पव सवत्र समासः जीवा- 

स्तिकायच्िविधः । बद्धा मुक्तो निव्यसिद्धश्च । नित्यसिद्ध आदेत 
इतरो दो प्रसिद्धो । प्येते गलामेत्ति उपाचतापचितं वस्तु पुद्रश- 
ब्देनाच्यते । पुद्रलास्तिकायश्च षोढा । पृथिञ्यादिभूतचतुष्टयं स्थाचरं 
जङ्गमं चोति। सवे वस्तुजातं द्रव्यपययायात्मकमिति द्रऽयात्मना सत्व. 
कत्वनित्यत्वाद्युपपाद्यन्ति पयांयात्मना च तद्विपरीतम् । पय्यायाश्च 
दव्यस्यावस्थाविशोषाः। आदिपदेन सप्तभङ्गी प्रयोगो गरह्यते । यत- ` 
म।नव्यतिरेकेन्द्रियवशीकारसनज्ञाप्रयोगः पातञ्जखानामिति । पात- 
ज्जखाः योगानुशश्ासनानुसलारिणः ते द्यवे वणेयन्ति । दृष्टाजुश्रविक- 
विषथचितृष्णस्य वरीकारसज्ञा वैराग्यम्” इति सूत्र यतमानव्यति- 
रेकेन्द्रियवशीकारसंज्ञञ्चतसखरः तत्र रागादीनां चित्तस्थानां कषायाणां 
विषपरेष्विन्द्रियप्रवर्तक्राणां पाकाय प्रयज्ञो यतमानसज्ञा वैराग्यम् । 
ततः पक्तानां केषाञ्चित्कषायाणां वक्ष्यमाणेभ्यो विभागावधारणं व्य- 
तिरेकसनज्ञा वेदर।ग्यम् । ततः पक्रानां सर्बषामिन्द्रियप्रवतंनाराक्तानां 

मनस्योर्सुक्यरूपेणावस्थानमेकेन्द्रिय सज्ञावेराग्यम् । खियोन्न 
पानमित्यादिषु दष्टष्वानुश्रावेङेषु वरोक्तेषु स्वगादि दिव्यविषयेषु प्रा- 
सषु विनाद्ापरितापसातिश्यत्वासूयादिदोषाणामभ्यासेन साक्षा 
स्काराद्ितष्णस्योयेक्षा वशीकारसंज्ञावेराग्यमित्य्थं इति । स्फय- 
कपाखादुति । खडूलमानाङृतिः षड्त्रिशदङ्कुलायामः दारुवि- 
वितेषः स्फः । पुरोडाशश्रपणकराले तदाधारभूतः पक्घटावय- 
बखण्डः कपाः । आदिपदेन दशापवित्रद्रोणक्खशक्रुशादवनी- 
यचसालचत्वालादि गृह्यते । सुतेजा विश्वरूपः परथग्बत्मीं 
बहुखो रथिः परतिरछ्ठति ्य्यन्तविदाभिति । छन्दोग्ये पञ्चपाध्याये 
वेददवानरविदयायामहइवपतिप्रदने ओपमन्यवादीनां प्रततिवचनेष्व- 
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दामित्यादि । साधारणप्रयोगां यथा । पहीभृष्धोदिताश्व- 

वानित्यादि । केवखयोगमूख्प्रयागो यथा ˆ । पयःपयो- 
पिसम्भवाकान्तपदेशषिकगुण उत्तराव्रध्योपलक्षितवस्तुस- 
तावान् पवान्तोपलक्षितवस्तुसत्तायोगित्वात् । दण्डादिग्या- 
पारनिष्पाद्याव्रयवस्योगासपवापिकारणद्रव्यव दित्यादि । स्वो- 
क्तिदोषतिरस्करणश्रद्धया प्रतिवादिव्याङ्टीकरणाच्याभैसन्षे- 

(^ _ ग्द, (~ [क 

वा सम्भवोऽस्य । समाप्रसिद्धेरंवक्षितासाधारणेरङ्गपितयोनै- 

९ (~ पतेः पुनः प्रतिवचनेषु “पष वै सुतेजा आत्मेति योः पष 
विदवरूप अआत्मत्यादित्यः पव वे पृथग्ब््मेति वायुः एष 
बहुल आत्मत्याकाश्ः पष वै रयिरात्मेत्यापः एष वै प्रतिष्ठा- 
ति” पृथिवीं चोच्यन्ते इत्यादिपदेन वैयाकरणानां रिष्ुभादिष्र- 
गः । ज्योतिषिकाणां क्रियताबुरिप्रभतिधयोग इत्याद्यास्भत्त- 

त्सिद्धान्तमा्लिद्धाः प्रयोगा गृह्यन्ते । क्रियो मेषः ताबुरिवृषमः। 
मर्दीशरहोहितारववानित । मदहीभच्छञ्दस्य चृ प्पवेतस्दाधारणत्वात् 

खोदिताइवराब्दस्य रक्तवणौनुरागादिसाधारणत्वाज्च प्रकरणादि- 
साचिव्याभावेनाविज्ञाताथेत्वभेति भावः। 

, ३, 4” ५4 
2) 4 

पयः पयोधिः क्षीरोधिस्तत्र यस्यास्तु सम्भवः। 
सा श्रीवुकुन्दस्तत्कान्तस्तत्पद्ं व्योम गह्यते ॥ 
वियद्विष्णुपदं वा तु पुंसीत्यतन्नेघण्डुना। 
तद्विशेषगुणः राब्द इति योगेन पक्चधीः ॥ 
उत्तरावधिसम्मभिन्नवस्तुसखत्ता ह्यनित्यता। 
पूवोवधिमती सातु जन्यता गृह्यते तथा ॥ 
साध्यतेऽनित्यता श्ाञ्दे तत्र ष्रान्त उच्यते । 
दण्डक्रियोऽस्यावयवसयोगसमवायिकम् ॥ 
द्रव्ये घटस्तद्वादिति तेन शब्दस्य नाहिता। 
प्रसाध्यते जन्यतया घटस्तत्र निदरीनम् ॥ 
योगतोऽस्याभिश्वान तद विज्ञाताथमुच्यत इति । 
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निरस्तम्रस्तादिदोषैः पैव्येबहरेदिति सारः । प्रतिवा्भ्युप- 
गमे तु प्रहेलिकाप्राया अपि व्यवहाराः प्रवर्तन्ते । अत ए 
हि हतेमेहािद्यादिरीतीनां प्रयोगोऽभ्युषगम्यत इति । 
भकृतानुपयुक्तवरचनमर्थान्तरम् 1 यथा क्षित्यादिकं सकर्तकं भमे- 
यत्वादिः्युक्त्वा स्वयमेव दृषणप्रातिभासे प्रमपाणव्रिषयः परमे- 
यं तत्रत्वपरत्ययान्तं भमेयल्पद मित्यादि । एवं कुशकाशाव- 
टम्बनेन भकृतान्वितराजवातोवतरणादिकमपीद्शानाम् । स्ा- 
ज्ञानसंबरणार्थं परव्यमोहनार्थं च प्रयोगसम्भवः । अनि- 

भ च, न € निरस्तभ्रस्तादिदोषैरिति । परिहतदलुप्तवणेत्वादिदषैरित्यर्थः । 
“ट्यु्घणपदं भ्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम् हत्यमरः । सारः । 
एवं नग्रहस्थाननिरूपणग्रन्थस्य निष्छृष्ठाथं इत्यथः । प्रहेचि- 
क्रथः | सुवन्ततिङन्तादिरटोकाः। 

कीडागोष्ठीविनादषु तञ्ज्ञराकाणं मन्त्रणे । 
परव्यामोहने वापि सोपयोगाः प्र्टिक्राः॥ 
द्त्यारभ्य कतृकमादिगोपनप्रकारा बहुधा दण्डिनापपादिताः । 

आचार्यश्च जपद्धत्यां प्रतिमायाः परतच्वं यामाध्रयतीति इटोका- 
भ्यामुद्ाहत। विद्रताश्च तत्र पादुकासहस्रपरीक्चायामस्माभिरिति। 
महाविद्यादिरोतीनामिति । महावियादिरीतयश्च प्रतिबन्धाया- 
हिक ऽस्माभिः प्रपञ्चितास्तत द्रष्रव्याः। 

भङ्गाभदातिरकं$पि प्राद्निकप्रतिवादिषु। 
उक्तेऽप्यज्ञायमानार्थमाविज्ञाताथंमुच्यत इति सङ्कहः। 
दुषणप्रतिभास इति । व्यभिचारज्ञान इत्यथः। कुशकाडावखम्ब- 

नेनेति । द्रतनदीप्रवादाकृष्यमाणस्य तीरस्थकुरकाशावलम्बनवत् 
प्रकृतानुपयुक्तराजादि स्तुतिरपि न निस्तारहेतुरति भावः। 

परकृतानुपयुक्तानामुक्तिरथातरं मतम् । 

अयं राज्ञा महानूगुण्य इत्या देकमुद्ाहतिः इति सङ्कड 

स्वसिद्धान्तनिण त स्यत्यनन परसिद्धान्तापक्षया न्यूनता व्या- 

बस्यते । स्वखद्धान्तसद्धानामपि प्रत अवक्तब्यानामुक्तौ 
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तमप्युपयुक्तमेव वदे दित्युपदे शः । वक्तव्यत्वेन स्वसिद्धान्तनि्गौ- 
तस्यै कदेशकयनं न्यूनम् । यथा पञ्चावयववादिनो नैयायिकस्य 
उयवयवपरयोगः । कौमारलादेन्यं्रयवप्रयोग इत्याच्चवयवन्यु- 
नमू । वादिनः स्वपक्षसाधनमनादत्य परपक्षं दृषधयेतुमिच्छ- 
तो वादन्यूनम् । सम्यसं्ररणादेकमकृता स्वपक्षं साधयतः 
कथारम्भन्यूनम् । नचात्र विपयांसः । तस्य क्रमत्यागा- 
र्मकत्वात् । अत्र तु क्रमिण एव त्यागात् । यदि न्यूनल्वो- 
दावने पश्चात्करिष्यामीति घरूयात्तदास्तु विपर्यास इति । 
एवं यावत्सभवं विकसयतोऽपि सम्भाव्ितकोव्यन्तरानुक्तौ बि- 
कर्पन्यूनत्वमाहुः । स्तम्भादलबुद्धया वास्य सम्भवः । आत्म- 

सिद्धान्तसिदधं पूर्णं च बरदेदित्यादेशः । अन्वितमुपयुक्तं पुनर- 
न्यूनतां व्यावतंयति । वक्तव्यत्वनेति । न चत्रेति । साध्यादि- 
सवरणमङत्वा स्वपक्षसाधन इत्यर्थः । नन्वनन्तरं तस्य करणस- 
म्भवात् कथं क्रमिणस्त्यागो निर्णीयते इत्यत आह । यदीति। 
सहुरित्यस्वरसोद्धावनम । तद्वीजं तु कोख्यन्तरस्यासम्भा- 
वितत्वाध्यवसायेनैवायुक्तिसम्भवात्प्रतिवादिना कोख्यन्तरसम्भ- 
चोद्धावने तु प्रमाणान्तरेण तस्यासम्भावितत्वसमथेनसम्मव।त्त्रा- 
पि दाषोद्धावने तस्येव निग्राहकत्वादिति । स्तम्भादाखस्यात् अल- 
म्बुद्धय। प्यां्तताप्रतीत्या । अदेश इति । नियमननित्यथेः । 
पतन्िन्रदस्थाननिरूपणामति शेषः । पएवमुपदेश्ण इत्यादिष्वपि 
द्रष्टव्यम् । 

वक्तव्यस्य स्व सिद्धान्तसिद्धस्येकांडाकीर्तनम् ॥ ` 
न्यूनं स्यात्तत्प्रमेदस्तु बाधावयवमेदत इति सङ्कडः । 

अनन्वितस्य कथितस्यानन्वयेऽनुपयुक्तस्यार्थान्तरे पुनरुक्त 
चान्तर्मावसम्भवान्न पृथक् निग्रहस्थानत्वं स्यादिव्याशाङ्खया- 
साङ्कय्यभ्रदशहीनायान्वितादिपद्न्युक्तानि । अङृतकरणस्य अ- 
धिकस्य व्यावतेनाय छकतकरणतयेति परसिद्धान्तरीत्या ` ङत- 
करणस्य उपनयादेर्नैयायिकोक्तौ निन्रदस्थानत्वभ्यावतेनाय 



{९९) शिषस्तात्रावली । उत्पदवविरचिता । 

श्रीक्षमराजविरचितवृत्तिसमेता( वेदान्तः) 

(९६) मी्मासाबालपकाङ्गाः जैमिनीयद्रादश्चाऽ- 
ध्यायाथसंग्रहः श्रीभटूनारायणात्मजभटर- 

शङ्करविरचितः । ( मीमांसा ) र् 

(१७) प्रकरणपञ्चिका प्रभाकरमतानुसारि- मी- 

मांसाददीनम । महामहोपाध्यायश्रीग्रालि- 
कनाथमिश्रविरचितम् श्रीशङ्करभ्कृता 

मीमांसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा) 

(९८) भद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितपवर- 
श्री सदानन्दव्यासपर्णातिस्तत्कृतव्याख्यास- 
मलङ्कृतः । ( वेदान्तः ) र 

(१९) कात्यायनश्रांतस्रू्रम् । महामहोपाघ्याय- 

श्रीककांचार्यविरचितभाष्यसहितम् 1 १३ 

(२०) ब्रह्मसरू्रभाष्यम् । श्रीभास्कराच।ैविर- 

चितं सम्पूणम् ( वेदान्तः) ३ 

(२९) श्रीहर्षरणीतं खण्डनखण्डखा्म् । आ- 
नन्द्पूशविरचितया खणडनफविककावि- 

भजनाख्यया व्याख्यया विवयासागरीतिप्र- 

सिद्धया समेतम् । ( वेदान्तः ) १४ 

(२२) आख्यातचन्छरिका श्रीभटमल्लविरचिता१ 

(२३) श्रीलक्ष्मीसहखरम्- बालबोधिनीव्याख्य- 

याऽवतरणिकया च साहेतम् < 

(२४) ब्रह्मसूचवृततिः मरीचिका भश्रीव्रजनाथभ- 

ट्टकृता ( वेदान्तः ) १. 
(२९) क्रोडपच्नसंग्रहः । अत्र श्रीकालीराङ्रमि- 

द्वान्तवागी विरचितानि अनुमानजागदी- 
इयाः प्रत्यक्षानुमानगादाधर्याः प्रव्यक्षानु- 
मानमाथुयी व्युत्पान्तिवादस्य शक्तिवादस्य 
मुक्तिवादस्य शन्दराक्तिप्रकाशिकायाः कु- 

सुमाज्ञलेश्च क्रोडपन्राणे ... र 

(२६) बह्मसूम्, दरेतदरितदरनम् । श्रीसुन्दरभ- 
ट्टरचितसिद्धान्तसेतुकाऽभि धटीकासहि- 

तश्रीदेवाचार्य॑भरणीतसिद्धान्तजाहवीयुतम्रे 

(२७) षडदईीनसमुच्चवयः । बरौद्धनैयाधेकका- 
पिलजनवेगोषिकजमिनीयददीनसेक्षिपः । 
मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हसिमिद्रसु- 
रिकृतः । 3७ १ 

(२८) शुद्धदवितमार्वण्डः भरकाङाव्याख्यासहितः। 

मरमेयरत्नाणैवश्च „= = १ 
(२९) अनुमानचिन्तामणिव्याख्यायाः ्ितैम- 

णिकृतदीधेत्या जागदीक्री टीका । ९४ 

(३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायभ्रीमित्र- 

मिश्रविरचितः_ परिभाषा सैस्कारप्रका- 
शात्मकः। सापिण््यदीपकश्च ११ 

(३१) वीरामेत्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि- 

त्रमेभ्रविरचतः आहकप्रकाङः ६ 

(३२) स्म्रातिसरोद्धारः विद्रद्ररविश्चम्भरतरिपारि- 
सकलितः 6 १ ४ 

३३) वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरूषोत्त- 
मचार्थकृता। „.. ^: 

(२४) प्रस्थानरत्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त- 
मजीमहारजविराचेतः 1 २ 

(३५) वेदान्तपरिजातसौरमं नाम ब्रह्ममीमांसा- 

भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविराचितम्। ९ 
३६) योगदानम् । परमहं सप सिराजकाचार्य 

नारायणतीथेविरचित-योगमिद्धान्तचन्द 
कासमख्यया व्याख्यया सवालितम् । २ 

(३७) वेदान्तददरानम् । परमहंसपसिाजका 
चायंश्रीरामानन्दसरस्वर्तीस्वामेकृत ब्रह्मा 
ऽमृतवर्षंणीसमाख्यव्याख्यासंवलितम् । ४ 

२८) विदवतकारः । कोशः । विद्द्ररश्रीम- 
हेइवरस॒रिविरचितः । 4 

(२९) श्रीसुबोधेनी । श्रीवलमाचार्थविनिर्मिता 
श्ीमद्धागवतव्याख्या गोस्वा मीश्रीविहलना- 
थदीक्षितविरचेतटिष्पणीसहिता । श्रीम- 

द्वागवतद्ङरामस्कन्धजन्मप्रकणं श्रीसुबो- 
धिनीरिप्पण्योः-प्रकाश्ः गोस्वामि श्रीश्री 
पुरुषोत्तमजीमहाराज विरचित ३ 

(४०) वीरामेत्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमे- 
घरमिश्रविरचितः पूजाप्रकारः । ४ 

(४१) वेदान्तासेद्धान्तसंग्रहः । श्रुतिसिदधान्ताप- 
रनामकः । भ्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर- 
चितः। वेदान्तकारिकाव्ी ीपुरूषोत्तम- 
परस्राद राम्मकृता अध्याप्मसुधातरङ्गि- 
ण्याख्यटीकयासहिता ड् 

(४२) स्वानुभवाददोः । श्रीमत्परमहंसपालिज 
काचार्यनारायणाभ्रमाशेष्यमाधवाश्रमाषर , 
चितः । स्वकृतदीकाविभषितश्च । १९ 



(४३) याज्ञवल्कस्मृतिः । बालम्भटूर्टसमाख्यः 

व्याख्यासमलस्कृनमिताक्षरासहिता । व्य- 

वहाराल्यायः ११ 

(४४) गादाधरी । भ्रीगदाधरभटूटाचार्यचक्रव- 

तिकृता । श्रीगङ्खद्ोपाध्यायविराचेततच्व- 

चिन्तामण्या श्रीरघुनायत्तारकिकरशिरोमणि- 

विराचेतदीषित्या च गर्भिता। ४ 

(४९) श्राज्ञदीपिका । श्रीपार्थस्तारयिमिग्च परणि- 

ता। रामकृष्णविरचे तयुक्तिस्ने ह प्रपुरण्या- 
ख्यव्याख्यया सहिता तर्कपाद । 

(४६) वैयाकरणसिद्धन्तलघु मञ्जूषा महामहो- 
पायाय-श्राननेङ्ामट्टविराचत) 

श्रीमद् दुबलाचार्य बालम्भट्टाभ्यां विर 

चितकुच्ञिकाकलहृटीकाद्रयसवरिता। ९० 

(४०) व्याकरणसिद्धान्तसुधानधीः । पर्वतीय 

विश्वेश्वरस॒रिवेरचितः। ॥ 
(४८) विरमित्रोदयः । लस्षणप्रकाशः । 

महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः। 9 

(४९) बृहदारण्यकवात्तंकसारं त्री मद्विय।रण्यस्वा 

मिविरचितः । महेरवरतीथकृतयालघुसं- 

प्रहाख्यया टीकया समलकृतः। £ 

९ 

पर्तादिप्रेषणस्थानम् 

| 

| 

(९.०) वीरमित्रोदयः। राजनीतिपरकाङ्ञः । मर्हा- 

महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविर चेतः ।. ९ 

(५१) पूर्वमीमांसा अधिकरणकैयुदी । श्रीमन्म- 
हामहोपाध्याय पं रामकृष्णभट्राचार्थ- 
वरचिता पतिशिष्टाधिकरण निरूपणपूर्व- 
कं टिप्पण्या परिष्कृत । १ 

(५.२) प्रसस्तपादभाष्यटीक संग्रहः । तत्र क- 

णादरहस्यम् । श्र ेकरमिश्रविरचितम्र ९ 

(५२) क्रमरद्पिका । श्रीमन्महामहेःपाध्याय 

कारमीरिककेडवभटरूविरचिता । विश्यावि- 

ने दश्रौमोविन्दभदूाचायैकृतविवरणोपेत २ 
(५४) वीरमित्रेदयः । तीर्थपरकाशः । महा- 

1. ड >> [$ ६ 

महे पाध्याय श्रीमितमिश्रविरचितः। 

(५९) सांख्यस्रहः। ततर सांख्यतत्वविकेचनम् 

श्रीषिमानन्दं ( कषिमेन्द्र ) विरचतम् । 

सांख्यतत्वयायार्थ्यदीपनम् भावागणेश- 

विरचितम् । समाससूत्व्याख्या सर्वो- 

पकारिणी च । 1 

(५६) न्यायपस्डि दधः । श्रामदरेङकटन्।य श्रैविदा- 

न्ता चार्यप्रसादिता 1 श्रीनिवासाचार्यविर 
चित न्यायसारसमाख्यया टकय युता।२ 

हरिदासगुषः, 
चोखम्बा दनारस् सिरी 

कि 
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}10. 261. 

न्यायपारग्बुद्धः | 
 ओरीम्बेङ्कटनाथ आवेद्ान्ताचायप्रसादिता। 

श्रीनिवासाचायविरचित न्यायसारसमाख्यया टीकया युताः। 

बन्द्ावनानवालल् सवावद्यामूषणटक््मणाचार्यण 

रिप्पणीनिवदन पुरःसरम् 
सदरााच्रता। 
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५.५.५४ 
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> /। 

आनन्दबनविद्योतिसखुमनोभिः खुसंस्छता ॥ 
खुचणोऽङ्कितमभ्याभशतपत्त्रपरिष्कता ॥ १॥ . ` 
चोखम्बा--संस्छृतग्रन्थमाखा मञ्ज्ञुलद शेना ॥ 
रसिकालिकुकं कुयोदमन्द्ाऽऽमोदमोहितम् ॥२॥ 

स्तवकः- २६१ ४ ^ 1 

ककनकन्कृकन्कककककनक्कृकन्ककककन 
९ अस्यां चौलम्बा--मस्कृतम्रन्यमालायां प्रतिमासे पष्ठशतके सन्दर सीसकाकेररुनमेषु 

 पन्नूषु एकः स्तवको सुदरथेतवा पकाङ्यते । एकस्मिन स्तवके एक एव ग्रन्थो यगते 

२ प्राचीना दुरमश्चयुद्रेता मीमांस्षविदान्तादिदरनव्याकरगधमेश्चाङ्गसाहित्यपुरागादिग्रन्था एवाश्र 

परिष्कृव्य मुदन्ते । „2, क 

र कशठिकराजकीयधधानसंस्कृतपाटश्ञालाऽध्यापकाः प१णेडता अन्ये च शालद्श्यो विद्रा 

एतत्पस्तोधनाद्कार्यकःरिणो भवन्ति । = ४. 

त हि 
। ६: 

>» त 

४ नारतवर्षयेःजह्मदश् रिः, सिहलद्रीपवातिभिगरेतटुम्रहकेर्दयं वार्षिकमभरम सूल्यम्-बुद्राःभ्यानका ८ ` 
५ अन्येदय प्रतिश्तवकं ~ ७७ ००७ न ॥ ^ +. 

६ प्रापणव्ययः परृधग् नार्ति। ..* ध किष ९» 1 श 4 
~~ ~ 

साम्प्रतं मुद्र्यमाणं म्रन्थाः सूरस्य यतीच्रशरीमद्विज्ञानमिधुकृतव्या- 
(१) सेस्काररत्नमाला । गौपनेथमट्कृता ख्यानम् । सम्पूीम् । ( वेदान्तः ) ९ 

चण्ड, ^ 5 =, | (९) स्याद्रादमज्ञरौमदिषरेणनिनिता सषम्प्रणं ३ 

(२) शन्दकोस्तुभः। मोजिदाक्ितकृतः ५२ | (५०) सिद्धित्रयम्-विशेषाद्रतत्रह्मनिखूयणपरम् 
३ ) इलोकवार्तिकम् । भद्कुमरिलविरचतम् श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभिः श्रीदश्रीयायुन- 

पा्थैसारयिमिग्रकृतन्यायरलनाकराख्यया- मुनिमिविंरचतम्। सम्पूणंम् वेदान्तः । 
व्याख्यया सहितम् । सम्पूरेम् । १० | (११) न्याथमकरन्दः । श्रीमदानन्दवोधभष्ा- 

(४ ) भाष्योपद्हितं तच्वतरयम् । विशिष्टा रकाचायसंगृदीतः । आचायचत्छुल- 
दरेतदबानघ्रकरणम् । श्रीमहोकाचायप्र- मुानिविरचततव्यख्योपेत ( वेदान्तः ) ४ 

(१२) विभक्त्यथनिणंयो व्यायानुस्ारिप्रथमादि- 

सपतविभाक्तेविस्तृतविचाररूपः म० मण. 

शीतम् । ओ्रीनारायणतीथेविराचतभद- 

भाषाप्रकागञसहितं सम्प्ूरेम् (वेदान्तः) २ 

(६) भाहवचन्तामाणेः । महामहोपाध्यायश्री- न्याव 14 

गागाभट्रविरचिता। तर्कपादः(मीमांसा) २ | (१३) विधिरसायनम् । श्रोञ्रप्पयदीरकितकृत- 
(*) न्यायरलमाला-भ्रीपाथैस्तारयिमेन्नविर- म् । सम्पूर्णम् ( मीमांसा) ... > 

चत) मपू्णौ ( मीर्ाप्ता) ... २ | (१४) ग्यायसुधा ( तन््रवर्तिकटीका ) भड- 

८८) ब्ऱमृजभण्यम् -कर्रायणपणौतवेदाग्त- घायश्चरविरखना | ( मामांमाः ) ११ 

(५) करणप्रकाशः } श्रीन्रह्मदेवविरचितः ९ | श्रीगिद्धिरोपाध्यायविरचितः । सम्पूण: ` 
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क्तम् । कृतकरणतया स्वसिद्धःन्तनिर्णीतपधिक्रम् । तत्र देत्वधि- 
कं यथा| धूपत्रखादालोकवस्रादित्यादि । दष्टान्ताधिक्रं यथा । 

मठवबन्पहानपघदित्यादि । व्य।प्त्यप्रिकं यथा। अन्वयन्य- 

तिरेकयोद्रैपोरप्पमिधानम् । तक्रौधिक्रं यथा । एकपिषयेऽन- 
कानिष्टपरसञ्जनम् । दूषणाधिकं यथा । असिद्धोऽय हैतुर्विर- 
द्वघेष्यादि । सापान्यत आदिशब्दो पादानेऽप्यधिकत्वमेव । 
यथा धूमवादमहानसादिवदिन्यादि । एवमधिकतया स्वर 

सिद्धःन्तनिणं।तानामपि कथनं सेग्रहीतम् । यथा सांगतादेसूय- 
वयवभरयोगादि पुनरुक्तिवां तत्र॒ तथव तत्पिद्धान्तादेति । 

तुदृ्रान्तव्याप्नितकाद्यधिक्रं तु बाद वस्तुतो न दूषणम् । 
येन केनापि तच्छनिणेयाभिषन्पेः । जलदो यावत्पतिभा 
समनेकराभिधाननियमे तु मूषणमपि । यावतसम्भवमनेका- 
भिधानं चा सवेज्ञना्चक्यमिति पायशो न तथा नियषः स- 
भवति । अनयोश्च न्यूनाधिकयारुद्धावितयेरभ्युपगपे त्वपसि- 

(~ क भ 

स्वखिद्धान्तत्युक्तम्। आरोक्रवत्वादिति। धूुमवच्वादेतिदेतुना कतस्य 

वहि साघनस्येवानेनापि करणः!तूकरतकरणता द्रष्टव्या । पवप्ुत्तरत्राप। 

ननु भाष्यादिग्रन्थेषु तत्तत्सेद्धान्तिकम्रन्थेषु चानेकहतुकतकाय- 

भिधानदशनात् कथमधिकरस्य दोषत्वामित्यत आह् । दहेत्विति। 

तथा च भाष्यादिन्रन्थानां वाद्ात्मकत्वादाधेकं तत्र न दाषः 

कि तु गुण पवति मावः । येन केनापीति । एकस्यादुष्रत्वेऽपि 
अन्यस्यादुष्त्वसम्भवादित्यभिप्ायत्वादिव्य्थः । ननु यावत्स 
स्भवमनेकाभिघानानियपरेऽधिकस्यापि न्यूनतया द्ाषत्व स्यादि 

त्यत आह । यावत्स्षस्मवभनिति । प्रायरा दते । अतिटतस्तथा 

नियमाङ्गोकार प्रतिवादिना वाद्यक्ता(धिकस्यापि आधक्ता 
सम्मवोपपादने न्यूनतष्ेवति भावः । उद्भावितयारभ्युपगम इते । 

मया न्यूनमाधक चोक्तमेव ततः को विरोध इत्युक्तावेत्यथः। 

अपसिद्धान्तो वाच्य इति । जव्पाचतण्डयानं तथा वक्तव्यम 

२६ 
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द्धान्तो बाच्यः। अवयत्राथिकादों नित्यमपसिद्धान्त्वं केचिदा- 
स्तद सव । अवयवन्युनादावपि प्रसङ्गात् । न्यूने विरुद्ध नोक्त- 

पिति चन्न । अनक्ान्तकादप्रयागयञ्प्यपाकघद्धन्त्व्रसङ्गात् | त- 

च॒ परुद्ध नाभ्युपगम्यत इत चनावक्वयवत्रयाग्डप सम 

त्वात् । वचनाटठङ्ाद्वक्तराभप्राय इत्यञ्चुपगमः कटप्यत् इत 

चेन्न | परापश्चादिनापि भयोगसम्भवात् । पूर्वाक्तपरसङ्गा्च । 

सर्भेतोघ्खी साध्यसिद्धिः स्थेयसी स्यादिति सं्ादेरधिक- 

येष सिद्धान्तो विरूध्येतेति वक्तव्यम् । दन तदहि तन्निच्रहः स्या- 
दित्यर्थः । जरन्नयायिकास्तु अधिकनित्रद्स्थानस्यापाक्तिद्धान्तानति- 

रेकमाह्ुः । तन्मतं दूषयितुमनुवदति । अवयवन्युनतादावपि भ्र- 
सङ्गादेति । न्यूनस्याप्यपलिद्धान्तप्रसङ्गादित्यथः । नज स्वसि- 
द्ध(न्तविखुद्धाङ्गीकारो द्यपसिद्धान्तः. सख च न्यूने नास्ति विरू- 
स्यानङ्गाकारात् परं तु स्वसिद्धान्तकदेराव्याग एव अधिके 
तु स्वसिद्धान्तविखद्ध ज्ञोकारोऽस्दीति वेषम्यमाशङ्कते । न्यूने वि- 
रुद्ध नाकमेति यदेति । अनेकान्तिकादिधरयोगऽपीति । तत्रापि 

स्वसिद्धान्तविरुद्धस्य व्यसिचःय्यादिदेतोः कथनादिति भावः। तज 
विरुद्धव्याभचाय्यौदिकथनेऽपि विरुद्धाङ्गीकरणं नास्ति अज्ञाना- 
देव तु तल्ध्रयोगः। विरुद्धाङ्गीकःरे एवापसिद्धान्तः । नतु विरुद्ध- 
कथनमाजमित्यभित्रत्य दाते । तत्र विरुद्धं नाभ्युपगम्यत इति 
चदितिं । समत्वादिति । अधिकष्पि विरुद्धाङ्गीकाराभावादिति 

भावः। प्रयोगसम्मवादिति । तथा च न वचनमात्रेणाभ्युपगमोऽ- 
चमातुं शक्यते व्यभिच।रादिति मावः । तदभिप्रायेण विना 
तद्वचनमेव न सम्भवतिचत्तदिं न्युनऽपि तदङ्गीकाराचुमानसम्म- 
वात् पूबौक्तप्रतिवन्या न नि्मक्ष इत्याह । पूर्वाक्तप्रसङ्ग- 
श्चेति । सवतो सुखीति । सब्रह्मचासिभिवांदकरणकाठे नि. 
षिद्धानां बहूनां देतुतकौणां. सवतो सुखखाध्यनि्णंय स्थैर्याय प्रयोगा- 
भ्यासात् । तैः सकटवादकरणेन जातो यः सस्कारस्तस्मादधिकस्य 
सम्भव इत्यथः । आदिपदन चित्तक्षामपुवांक्तािस्मरणादि गृह्यते । 

>| 
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स्योत्थानसाध्यसि द्यपेक्षितमात्रसाधक्रमुपाददीतेति समयः । 
स्वोक्तिवशात् परेण शब्दतोऽधेतो वा प्रतिपन्नस्येव निष्प 
योजनं वचनं पुनरुक्तम् } ताद्रधा । अथेपुनरक्तमाक्नेपपुनरुक्तं 
चेति । प्रथपस्त्वनित्यः शब्दः विनाशी ध्वनिरित्यादि । 

द्वितीयस्तु विवादपदं क्षित्यादिकं सकतंकमित्यादि । विवा- 
दपदमिति हि धमेनिर्देशेऽपि बादम्यानेकभकारत्वेऽपि साध्य- 
विश्ेषनिरदेशाद्धरभिवि्चपो ऽप्यथ॑स्िद्ध एव ' देवदत्तो गृहे ऽस्ति 
वहिनास्तीत्याच्यपि नियमकथायामेवास्य दोषत्वम् । अन्य- 
दा विशेषपरतीत्यथमुपयोगात् । अन्पेतु शब्दपुनरक्तमित्यपि 
भेदमाहुः । यथा शब्दो निस्य; शब्दो नित्य इति । तद्- 
सत् । एकत्वे अथपुनरक्तत्वात् । भिन्नाथैत्वे तदोपत्वात् । 
भिननार्थोऽपि स शब्दो वाच्य इति नियमकथायामस्यावकाञ्च इति 

अन्वितस्योपयुक्तस्य पौनरुक्त्य मागच्छतः। 
छतकाय्यतया स्वाङ्गोकृतस्योक्तिरिहाधिकम् इति सङ्कहः। 

सभ्यादिवाक्यवशात्पत्िपन्नाधस्य उक्तौ पुनरुक्ति वारयति 
स्वाक्तिवशादिति । परस्याप्रतिपत्तो पुनवेचनस्य पुनरुक्ति 
वारयति । परेणति । आश्षेपयुनखक्तिमपि दोषतया सग 
ह्ञाति । अ्थनो वेति । सभ्याुयोगेन घुनत्रचनस्य पुनरुक्ततां 
वारयति । निष्प्रयोजनमिति । त्र सभ्याकाक्चापूरणस्यैव प्रयो 

जनत्वान्न निष्प्रयोजनत्वमिति भावः । अस्यति । आक्षेपे 
पुनसुक्तस्येत्यथः । शञ्दपुनसक्तो अथमेदोऽस्ति न वा अन्त्य आह् + 
पका्थत्व इति । आद्य आह । भिज्ञाथत्व इति । वणाः ॥ 
व्यञ्जनानि । स्वरा अचः । आदिशब्देन ताद्वादिस्थानपुनरूक्तं 
इत्तपुनरूक्तमित्यादि गृह्यते । तथ। नियमो लोके न ष्ट्चरो 
दुष्करत्वादित्यत आह । तत्रापीति । वचनदोषादेरेवति । अ- 
विक्ञाताथत्वानन्वितत्वादेःरेत्यथेः । वक्रानुमानादीति । पा्थि- 
वपद्ाथरूपान्यथाभावहे तुस्पदावत्पदाथवेरोषवानयं पचतः मेधपरि- 
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चेत् हन्त तदहि व्णस्वरादिपुनरुक्तपमपि भेदेन पठनीयम् । त- 
त्रापि इप्तानां नियमसम्भवादिति । सकृदुक्तौ परेण सभ्येवा य- 
दपरतिपन्नं तत्र तदपेक्षया पुनरभिधानं युक्तम् । ताजापि चिर- 
मिधानमित्येव नियमः । आत्मीयानवधानपतिमान्धादिक्ङ्या 

तावन्मात्रस्य सभ्ये रवक्नणोपपत्तेः । ततः परं तु वचनदोषादे- 
रेव सभ्येरवधारणात् न वरस्तुतस्तदपेक्षा । यत्र तु प्रतिवादिना 
वक्रानुमानादिप्रमागस्तत्र वचनद्रघीयस्तवगक्रिपादिभिरेव दुरव- 
धाराथंतया यदि भूयोऽपि समभ्याकांक्षा तदा यावत्तदाकांश्षालम- 
नमस्त्वाभेधानम् । अत एव परिषदनुज्ञापछक्षणं जिरभिधानमि- 
ति केचित् । अचातुयविज्चदीकरणामिसंध्यादेभिरस्योत्थानम् । 
निष्प्रयोजनं न पुनब्रदेदिति रहस्यम् । त्रिभग्यन्तरोक्तस्य 
प्राष्रनकविदितस्या्स्यानुद्धःप्रितस्वाज्ञानेन यथोचितानुभाष- 
णाभावो ऽननुभापणनिग्रहस्थानमित्येके । दूषणमात्रस्यैव 

णामहे तुपदाथविश्चषवच्वादत्यायनुमानानि वक्राचुमानानि । मदहा- 

विद्यानुमानानि च । आदिपदेन रूपादिव्यवस्थाप्रती तिहे तुवकारिक- 
पदाथाः साघारणकारणकरा इन्द्रियजन्यानुभवात् इत्यादिप्रत्यक्चा- 

दिप्रयोगो गृह्यते । वचनद्वाधीयस्त्वं वचनस्यातिदाघत्वम् । ननु 

तदानी चिरिति नियमो मज्यतत्यत आह । अल पएवति । यतः 
पं रष्रद्ाकाङ्घुराान्तपयतन्तमामवानमत पवत्यथः। 

स्वोच््या राब्दादथतो वा योऽर्योऽन्यस्य धियं गतः। 
तस्याक्तिरथरषहिता पुनसक्तिर्निंगदययत इति सङ्कडः । 

प्राथामिकाद् युक्तयनन्तरमवानदुभाषाणस्य दाषतां घ्याचतेय- 
ति 1 जरिभङ्गयन्तरोक्तस्येति । प्रादिनकावेदितस्याननुभाष्णे न 

दोप इति दरोयितु प्रादिनकविदेतस्यन्युक्तम् । स्वाज्ञानो- 
ावनेनानदुभाषणेऽज्ञानमेव निग्रदस्थानं स्यादिव्यसंकीणस्थ- 
टं ददायतुमचद्धावितस्वःज्ञाननत्युक्म् । अधिकन्युना्युभा- 
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परतिरस्कारार्थत्वाभिमानात् अप्रति मानाद्रास्योत्यानप्र । दू- 
ष्य्मशपेव तेनेत शब्देन शब्दान्तरेण वा बदरे्यथानियमं नि- 
यभकथायापिति संग्रहः । बादिना त्रिभद्खन्तराभिहिते सभ्ये- 

ष्वन्थतपन।पि बरिदितर्थं वचने मया न ज्ञायत इति वाद्रन्त- 

रवचनं तस्याज्ञानपर् । वैशय तस्मैवायेस्य वचनव्यक्च- 
न्तरेण प्रतिपादनं युक्तमिति सूचधितु त्रिमद्न्तरोक्तिः । बा 
द तु स्वाज्ञानाविष्करणं न दाषः। अत एव॒ यावतूपरति- 

वादिवोधं तत्राभिप्रेयम् । परस्पराविज्ञाताथंरोपहतुल्वादाजवादेव 
स्वाज्ञानाविष्करणम् । जसपवितण्डयोः स्वाज्ञानं ना्िष्कुयादि- 
ति संक्षेपः । कयां भविष्टस्य साधनदूषणाचमरतिपत्तिरभतिभा । 

[1 

घणानामनयुभाषणत्वेन सङ्हाय यथाचितपदम् । एक इत्य- 
स्वरसखोाद्भावनम् । तद्वीजतं तु पवं सति न्यूनाननुभाषणस्या- 
पि न्यूनाख्यनिग्रहस्थानतेव स्याद्यदि वक्तव्यत्वेन स्वासद्धान्त- 
सिद्धेकदेशकथनरूपत्वामावानन न्यू नान्त भावस्तदा वक्त्यत्वन स्व. 
सिद्धान्तनिर्णीताथपेक्षवाधिक्यस्या भावान्नाधिकान्तमाव इति 
पडयतु भवानिति । 

जिरुक्तया सभ्यविदितस्यानुक्तस्याप्रतीतिना। 
योग्याुवादाभावो ऽनचुभाषर्णाीमदहोच्यत इति सङ्कहः। 

प्राथमिकादयाभेघानेऽनज्ञानस्यादोषतां दशयित जिभङ्ञान्तयाभि- 
हित इत्युक्तम् । सभ्यानामप्यज्ञाने वाद्यज्ञानस्यादोषतां दशधेतुं 
समभ्येष्वित्यादि । अप्रतिभाव्याच्र्यथं मया न ज्ञायत इति व- 
चनपयेन्तत्वमुक्तम् । जत्रव्याब्रच्यथमाह । वाद्यन्तरति । भम- 
ङयन्तरपदस्य प्रयोजनं स्वयमव दशयति । वेराद्यायेति। सङ्घ 
प इति । विस्तरतः कृतस्याज्ञाननिग्रद्स्थाननिरूपणस्येति ग- 
म्यते । एवं सङ्कंड इत्याद्युक्तावापि द्रष्टव्यम् । 

्रिरुक्त भ्य सदस्येषु कलापि विदिते सति। 
न मया ज्ञायत इति वचो ऽज्ञानामेदं कृतम् इति सङ्कडः। 
पएतद्धाक्यप्रयोक्तुरित्ययेः । गन्तुरुदासीनस्य व्याइस्यथेमाह । 
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उत्तरस्याप्रतिपात्तिरपरतिमेति प्राचामुपदेश्ः साधनाप्रतिपत्ते- 

रप्युपलणाथः विशेषाभावात् । अस्य प्रथमपर्वण्यपि स- 
म्भवात् । अनुमापितेऽप्युत्तराभावस्याप्यवचनोपपत्तरननुभा- 
षघणदेर्भदः । गगनमूचनभूतटखविखनकशविरचन- 

साध्वमखेदादीनापप्येतन्निग्रहस्थानमेदत्वं कचिदाहुः । त- 
दयुक्तम् । सदभिधानदशायां तेषां विच्मानानापप्यनिग्रह्- 

सादसदाभेधानदशायां च तयोरेव दृषणत्वात् । तत्तद्रनेन- 
नियमकथायां तु तेषां भवत्येव निग्रहस्थानता । तथा चा- 

कथां प्रविष्स्येति । “उत्तरस्याध्रति पत्तिररतिभा"ईइति गोतमखुजस्य 
साधनाप्रतिपस्यव्यापकतां परिहरति । उत्तरस्यति । ननु साधन- 
स्याप्युत्तरत्वं न विहन्यते तस्य पूवकक्चावेक्षया उत्तरत्वसम्भ- 
वादित्यत आह । अस्य प्रथमपर्वण्यपि सम्भवादिति । कथाम- 
भ्युपगस्य समाक्षोभादिना तूरष्णीकस्याप्पश्रतिभानिग्राद्यत्वात्त्ो- 
तरापरतिपत्तेरभावादिति भावः । ` ननु तद्यनयुभाषणादस्य को 
भेद इत्यत आदह । अनुभाषितेऽपाति । उत्तराभावस्यापीति । उ- 
तराभासवचने उत्तरदोपषस्येवोद्धाव्यतया अप्रतिमाया अभावादि- 
ति भावः । केशाविरचनम् । हिखास्मीकरणवन्धनादि । साध्वस- 
पदेन वेप्रथुग्रह्यते । भयस्यान्तधंमत्वेनाप्रत्यक्षत्वात् । आदिपदे- 
नोक्तिस्खलनवस्रयज्ञोपवीतादि नमीकरणम् । पिपीकिकादिदंश- 
वेदनाभिनयनतद्पनयनयल्तादयो गह्यन्ते । अदुष्टाभिधानदशाया- 
मुद्धवतां गगनसूचनादीनां दोषतय)द्धःवनप्रुच्यते उक्तव्यभि- 
चारोक्तहान्यादि दुषछटाभिधानदश्ायां वा आहोस्विदवचनदशा- 
याम् । आद्य आह । सदभिधानदश्ायाभिति । अन्त्ययो- 
राह । असदमिध्रानेत्यादि । तयोरिति । व्यमिचारद्रव- 
चनस्य चेत्यथः । ननु तर्हिं गगनस्ूचनादेरप्रतिमायामन्तमी- 
उादस्मदुक्तनं विरोध इत्यत, आह । तथा चेति । अन्येति । 
उक्तविरोध् इत्यथः । प्र्युतावचनसमकाङुभाविनो गगनसूुचना- 
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न्यत्रैव तेषापन्तभोवः । अवचनममकालमाविनस्त्वेते केवला- 
परतिभामूरव्यथालिङ्गत्वादचृशंसवुद्धौनां परतिभानिग्रहस्थानाभि- 
योगं निरुन्धे । तेरेव च सभ्यानां तत्पराजयसंमतेः। तदषटङकार- 

# भ, सि (४ (^ @\ खण्डनं च तेरेव प्रदिः । वचनावसरे वादी तृष्णीकों 
= (~ (~ © ^~ म (~ = 

न भवदात पयदा । अप्रातिभाषहतुरनक वधा द्रष्टव्यः । क- 

यामवगाद्येतद्विच्छाद मिच्छतो ऽनावरयकापमरणव्याजवचनं वि- 
[ ^~ 1 ल = 

ष्षेपः । महदिदानीं मे कृन्यमतिवतेत इत्यादि । आवहयका- 

नां त॒ रौकिकवदिकानापनठीकानां विच्छेदाभिसन्िशिङ्ग- 
त्वाभावादनिग्रहत्वम् । यथा युयुत्सुनापेव पध्ये विश्रपार्थं निद 
त्तिः । व्याजमभिधायापि कथाकरणे तु नेतन्निग्रहस्थानं 
दयस्तद्ातनाः प्रतिमाया अप्युद्धावनं निरन्धत इत्याह । अवच. 
नसमकारभावषिनरस्त्विति । अनरशसबुद्धीनापरेति । अवचनेन ग- 
गनसूचनादिना च सभ्यैरवगत प्रतिपक्षिपराजये तान् प्रति बो- 
शनाथेमध्रतिभोद्धावनं धरति तस्योपरि प्रदारवन्नेधेण्यमेवावेदिति 
भावः । कथं ताड सभ्यानां तत्पराजयनव्यक्तिरित्यतत आह । तैरेव 
चति । गगनसूचनादिभिरेवेव्यथः । पराहङ्कारखण्डनार्थं सोद्धाव्ये- 
त्यत आद्. तददङ्कारखण्डन च तेरेव प्रदरदितेंरिति। तरिति सभ्या 
उच्यन्ते । अनेकविध शति । वहुधपरिश्रममतिमान्यसभाद- 
नजनितमनःस्नोभपराजयभीत्याद्धभिरित्यथैः। 

यदाङ्खीकृतवादः सन् कथनाय न कटपते | 

अतिभ्रतीत्यादयःद्धाव्या सयमध्रतिभा मता इति सङ्कहः। 
कथायामप्रवशदशायां विक्षेपस्य दोषताव्यावर्तनाय कथाम- 

वगाद्यत्युक्तम् । अनावद्यकपदकृत्यं ददोयति । आवदयकानां त्वि 
ति । लोकिकास्ताञ्बूखोद्धिरणसूञोत्सरणादययवस्था व्यापाराः वे- 
दिकः सन्ध्यावन्दनदेवसरवाद्याः । अनरीाकानापिति । वास्ति. 
कानामित्यथेः । अीकानां तेषां वचनस्यापसरणाभिध्रायलिङ्ग- 
त्वान्निग्रहस्थानत्वभवति भावः । तद्धिच्छदमिच्छत इत्यस्य क्घर्यं 
दद्ायति । व्याजमभिधायापीति । तर्हिं तदुक्तेर्थीन्तरता स्या 
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विच्छदायेत्वाभावात् । तदानीं तदभिधानस्य प्रकरतानुषया- 
ग।दथान्तरत्वं तु तत्र स्यादेव । अपजयादेरपसरणस्म्भवः । 

वाकृशुरगर्हितवादाहवादपसरणं न कयादिति समयः । स्व- 
द।षमभ्युपेत्य परदोषप्रसञ्जन मतानुज्ञा । यथा तद्रच- 
नं दृषटमित्युक्तं तवापि वचनं दष्टमित्यादि । सं चोर इ 
त्युक्तं त्वपि चोर इतिवत् । अत्र परदे सत्यपि हिस. 
दोषाभ्युपगमोऽनुचित एवेति तेनांशेन नित्रह्वखं न तु परदो- 

पामिधानांशेन । तरिं तस्यांशस्य किम क्षणे निवेश इति चत् 
न स्वदोषमभ्युपेत्य तूष्गीकस्याप्रतिमाग्रस्ततया निग्रहान्त- 

रकरत्यामावात् । अतृष्णीकस्य तु परातिभावतोऽप्यनेनेव निवते- 
नीयत्वादिति । प्रतिवन्या हि प्रायेण समीकरणाशया म- 
तानुङ्ञोदयः । परापादितदोषानभ्युपगमेन तदुद्धारेणेव वबा 
परपक्षि दोषं व्रयादिति शासनम् । अवश्य) द्ध।न्यस्य निग्रह- 

दित्याशद्खेष्ठापरच्या परिहरति । तदानीमिति । 
वाद्ाहवावतीणेस्तद्धिच्छेदेच्छावशाद्यदि । 
आवदयकेतरद्बूयात्तद्ा विक्षेपसम्मव इत सङ्खहः ॥ 
ताद् स्थस्तदपावच्छदाद्नावरयकमव चत् । 

वद्त्पखायन व्याज तदा ब्पसस्यव इत ॥ 

वा द्विच्छेद्ा्धिच्छद मुद्िद्येति स्यब्लोपे पञ्चमी । ननु परदोा- 
घो द्धावनस्य गुणतया कथमस्य दोषत्वमित्यत आह । अत्रेति । 

स्वद्षमभ्युपत्यव परद्ाषप्रसञ्नम् । 

मताचुज्ञा स्वद् षिज्ञाक्ारारनह् दूषणम् दात सङ्कटः । 

अव्य द्धाव्यस्यत्यननाप्य््चुयास्यापन्लण ठ्यावत्यत । तस्यः 

धावने तु स्वदोषध्रक्राशप्रसङ्गन तदुपेक्षणस्यवाचतत्वात् । अवसर 

ऽपि । अनवसरे तदुद्ध!वनस्य निरनुयोञ्यादुयो गत्वप्रसङ्गेन तदा 

तदु पक्चणस्यव गुणत्वात्तद् वस्र ऽप्टुपक्लषण दाष इत भाव । नुन 

तावाददं वादि्नाद्धाव्ध पयुयालज्य मासुपेक्षितवानात स्वयमव 
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स्थानस्यावसरेऽप्यनुद्धावनं पयेद्ुयोञ्योपेक्षणम्। एतत् सदस्यो- 
द्वाग्यमित्येके । एतत्परीक्षाथमसदेव मयोक्तं तदप्यनेन 
म्दमतिना न विदितमिति स्वेनापि साबष्म्मेनोद्धाव्यमि- 

त्यपरे । सदस्यप्रतियागिकपराजयाभावात् वादिनश्च षा- 
क्िकापजयहेतौ बुद्धिपूषेप्ररच्ययोगात् स्वदोपोद्धावनेन 
परनिरसनस्य च पतितं मापयं न जानातीति दोषास्पृष्टय 
नतरोद्धाबनवद परिह स्यत्वादानिग्रहस्थानमेवेदमित्यन्ये । इद. 
मत्र त्वम् । ज्पतरितण्डयोर्नेतत् सवेदा निग्रहस्थानम् केवलं 
सभ्यानुविधयानाग्ुमयमतिपान्व निरूपणायोपयुक्तम् । षटपक्षी- 

सहनसमनन्तरोद्धावनं तु निग्रहस्थानान्तरस्यापि तुर्यम् । बादे तु 

स्वदोषोद्धाघनानोचित्यात् । नापि भरतिवादिना स्वयमेव स्वस्य 
निग्रहायोगात् । नापि च सभ्यैः सभ्यानां विजिगीषाभावेन ते- 
स्तदुद्धावनायोगादिव्य्न स्वयमेव निणेयं वक्षयक्नेयायिकेकदे- 
रिनां मतान्याह । पतदित्यादिना । पृर्वोक्तमतद्धयोपमदेपू- 
वेकं मतान्तरमाह । सदस्येति । पक्षिकेति । स्वदोषस्य 
परेणाक्ञात्तत्वे पराजयस्येव प्रसङ्गन विजयस्येकान्तत्वाभावादिति 
भावः । पतितमिति । पातकिनमित्यथैः । स्पृष्टवन्तरोद्धावनव- 
दिति । परेण तात्कालिकर्पतितससगेरूपस्पृष्टचामापादितायाम- 
पि नैसर्गिकं पातित्यमयं न जानातीति स्वस्मिन्नसरभिकपा- 
तित्यरूपस्पृष्ठचन्तरोद्भावनवदित्यथः । ननु षट्पक्षीसहनानन्तरं 
जल्पवितण्डयोरपि सभ्येरुद्धावयितुं हाक्यत्वात्तयोरप्येतस्य नि- 
ग्रहस्थानत्वमस्त्वित्यत आह । षटूपक्तीति । षटूपक्षीसहनप्रका- 
रश्यात्तरत्र वक्ष्यते । तुल्यमिति । तथा च निग्रहस्थानान्तरस्याद्धा- 
उयत्वसम्भवेन नैतस्य तत्र निग्रहस्थानत्वमसङ्ाणस्थलाभावा- 
दिति भावः । वादे त्वतस्य निग्रहस्थानत्वमस्ति समस्ति च 
सर्वै रुद्धाञ्थत्वमित्याह । वादे त्विति । ननु पय्यचुयोञ्योपेक्षणस्य 
तन्मा जरसखम्भवद् चायामुद्धावनस्य स्वदाषावहत्वेन दोषत्वेऽपि नि. 

२७ 
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सभ्यैः स्वेन च यथाज्ञानम्ुद्धाव्यम् उभयथापि तचखनिर्ण- 
योपयोगात् । तादर्थ्येन च स्वदाषाद्धावनस्याप्यदो- 
त्वात् । अस्य चानेकनिग्रहस्थानसन्निपातेऽन्यतम- 
युद्धावयतोऽन्यतमानुद्धावनेऽपि न दोषत्वम् । स्वद्ध- 
वननियमे सवन्यतमोद्धावनेऽपि नियममङ्गञन्तभौवः । 
तदा तु जदस्पवितण्डयोः स्वेनाप्युद्धावनाीयम् परस्य निग्रह 

स्थानद्रयापत्तेः । तदनुद्धावनेन नियपभङ्गाभियोगस्याश्च- 

कंयत्वाच्च । एवमन्यत्रापि परस्य निग्रहस्थानद्रयापत्तिदशायां 

स्वस्यावष्टम्मेन विजयावहन्वाननिग्रहस्थानान्तरोपसजेनतयेदु- 
द्ाव्यमस्तु पिदितस्वच्च्दरिऽपि परच्छिद्रं नोपेक्षतेति नीतिरि 

श्रदान्तरसंन्निपातदशायामनुद्धावनेऽन्यतममुद्धाव्यान्यतममयुद्धावः- 
यतः स्वस्य पय्येनुयोञ्योपेक्षणस्य दोषत्वभ्रस ङ्ध नावदयमुद्धान्यत्वा- 
जद्पवितण्डयोरपि निभ्रहस्थानत्वं स्यादित्यत आह । अस्य चा. 
नेकनिघ्रहसन्निपात इति । न दोषत्वमिति । उद्धावितन पयु 
युयोज्योपेक्ष णव्यतिरिक्तनैकेनैव परस्य पराजयसिद्धेः ऊतकरत्वेना- 
स्यानुद्धावनं न दोषाय प्रत्युत तदुद्धावनमधिकतया दोष 
पवेति भावः । सम्भावितसर्वांद्धावननियमाङ्गीकारे तस्यानुद्धावनं 
स्वस्य पय्य॑नुयोज्योपेक्चणं स्यादित्युभयथापि तस्य निग्रहस्थान- 
त्वमवजेनीयित्यत आह । स्वोद्धावननियम्र त्विति । तदा 

स्वस्य नियमभङ्ग एव तु दोषः । नतु पय्य॑नुयोञ्योपेक्चषणमिति 
भावः । ननु तदा स्वस्य नियमभङ्गपरिहाराथं प््यचुयोज्यो- 
पेक्चषणमुद्धाव्यमेव स्यादित्यारज्खेष्टापच्या परिहरति । तदा 
त्विति । स्वदोषोद्धावनं स्वापकषमावटेदित्यत्राह । परस्येति । 
स्वदोषभ्रकादनभयेन तदनुद्धावन तु नियमभङ्गाक्चिपो ऽदाक्यपरि- 
हारः स्यादित्याह । तदचुद्धावनेनेति । अराक्यत्वादेति । प- 
रिहततुमिति शोषः । अन्यत्रापीति । सम्भावितसवनि्रहोद्धावन- 
नियमरहितयोजेद्पाबेतण्डयोरपीत्यथेः । एतान्नग्रदस्थाननिरूपणेन 
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ति । श्षुद्रस्खलितत्वश्चमादेरुपेक्षासंभवः । 

इतिश्रीकवितार्किंकसिहस्य सवतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमदरेड्टना- 
थस्य श्रीप्ेदान्ताचायंस्य कृतो न्यायपरिथुद्धाबनुमानाध्याये 
दवितीयं पभरयागाद्याहिकम् ॥ २॥२॥ 

"ट ्-अ<-ध्टऽ-------- 

तननिग्रहस्थानाभावे तन्निग्रहस्थानाभियोगोनिरवुयोञ्यातुयो- 

तात्पयेतः प्रद्धितमर्थमाह । पिहितस्वच्छिद्वोऽपीति । श्वुद्रस्खः 
कितत्वभ्रमदेरिति । स्वद्पदोषत्वञ्चमादेरित्यथः । आदिपदेना- 
नवधाननिग्रहनिरूपणापारिज्ञानादिकं गृह्यते । 

अवदयोद्धा्वनीयस्यावसरे सव्युपेक्चषणम् । 
तज्ज्ञः पय्यनुयोञ्योपेक्षणमित्याभिधीयत इति सङ्कटः ॥ 

इति श्रीमद्वेदान्ताचार्य्यचरणार विन्दानुखन्धानवि हाद प्रबोधन 
मारद्वाजकुल्जलधिकोस्तुमश्चीदेवराजाचाय्यसुयुना श्रीनिवासदा- 
सेन विरचितायां न्यायपरिश्युद्धिव्याख्यायां न्यायसारसमाख्या- 
यामलुमानाध्यांये द्वितीयं प्रयोगाद्याहिकम् २।२। 

श्रीमते रामायुजाय नमः। 

यदनुश्रहेण चहरेर्निग्रहविषयाः परिग्रहं यान्ति। 
तस्य कविताकिंकहरेः करुणानिरवग्रहास्तु मयि॥ १॥ 
प्रत्ता भक्तिश्चद्धवति परमाचायपदयो 
वेयं तद्धकत्वाद्वहुमतिपदं बा यदि मताः) 
तदा दाषादश्षिप्रणयरससारण मनसा 
परिग्राद्ययं स्थात् कृतिरनघभावात्सुमनसः #॥ २॥ 
उक्तस्य हानिरक्तविश्ेषणमुक्तापलाप उक्तविरोधः। 
अपसिद्धान्तो ऽवाचकमनन्वितमप्राप्तकालभिन्नमपि ॥ ३॥ 
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गः) एतदेव सर्वमरसदुत्तरम्। उत्तररूपतया सर्वैस्य च निरनुयो- 
ञ्यानुयोगमेदस्य द्वितीयादिकन्ञास्ववसरस्वदनन्तरकक्षायामवो- 

द्ावनम् | तद् द्विविधम् । दूषणन्पाप्तमप्याकषिदधं सिद्धमपि दूषण- 
व्यापनिरदितं चेति । पूवरपापि द्विधा । सिद्धदृष्यं करिपतदृष्यं 
चेति । सिद्धदृष्यमपि द्विधा । अनवसरग्रदणं निग्रहस्थाना- 

# 

भासत्रचनं चेति । तत्रानवसरग्रहणं यथा । चतुथेकक्षायां 
स्थितः प्रतिवादी बदति प्रथमरकक्षायां त्वयापशब्दितमिति । 

यद्रा । सन्तमसन्तं बरा कञ्िदनेकान्त्यादिदोषग्रुद्धाञ्य स्वयमेवा- 

अज्ञाताथेकमधान्तरमूनमथोदिकं पुनः कथितम् । 

अननूदितमनज्ञातं प्रतिभावितं रदश्च विक्षेपः ॥ ४॥ 
मतान्युज्ञा पथचुयोज्योपेक्षणमननु योाञ्यपृच्छा च । 
मानाभासश्च तथा प्रत्यकं मवति निग्रहस्थानम् ॥ ५॥ 

पतान्यासन्नविद्ानि समासात्कधथेतानि तु प्रत्यकम् । 
निग्रहस्थानान्याइुर्बहुविधान्यपीति संष्टपः॥ ६॥ 
यत्पाद्ाश्रयधन्यघु चातिचिन्ता निषिध्यते । 
तं नत्वा निगमान्तायं व्याकुवं जातिरूपणम् ॥ ७ ॥ 

तन्निग्रदस्थानाभाव हति । एतत्स दुत्तररूपनिग्रहस्थानाभियो- 
गवारणाय । अभियोग आक्षेपः । निरनुयोज्यः। अप्रष्टव्यः। तस्या- 
ुयोगः प्रहन इति । अस दुत्तरेष्वन्वथ लज्ञ।मुखेन लक्षणमाह । नि- 
रचुयोञ्यानुयोग इति । एतदेवेति । असदुत्तरपिति विधयपे- 
क्षया नपुसखकत्वम् । अचरोक्तविभागपयौलोचनया अनवसरग्रहणं नि- 
ग्रहस्थानाभासवचनं कद्ितदुष्यं दूषणठ्या्तिरहितपिति च- 
वुद्धा अस दुत्तरप्रकाराः पय्यंवसिताः । तत्राद्याख्रयो दूबणव्या- 
सिमन्तोऽप्यसिद्धाः । चतुथंस्तु दूषणव्याश्षिरदितः सिद्धः 
दति विवेकः । तत्र प्रथममुदाहरति । अनवसरग्रहणं यथेति । 
सन्तमिति । सदोषाभिधनऽपि परोक्तस्य विशेषणस्य त्यागस्य 
वावलम्बनेन उक्तविलेषणत्वोक्तहान्योरसीभधाने सदुत्तरत्वं परा- 
जुक्योरेतयोः स्वयमेव भरथमममिघानेऽसदुत्तरत्वमेव । उक्तमव- 
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ह यदि देत विशेषभिष्यसि तदा हेत्वन्तरेण निगृहीतोऽसि । 
यदि त्यक्ष्यसि तदोक्तहान्येव इत्यादि । वादे तु हेवाभा- 

सादिकं तत्वनिणेयपरिपन्थित्वादातिक्रान्तकालपप्युद्धाव्यम् । 
अन्यथा तन्मूखचिन्तासन्ततेर्निष्फटषपरिभ्रमत्वप्रसङ्गादिति । 
नचानवसरग्रहणस्य विपयस्तऽन्तभावः श्षद्ः अवदय॑भा- 
विनियतक्रपविषयत्वादिपयांसस्य । अनवसरे क्रियमाणस्य 
ग्रहणस्य त्वबहधेमावित्यामावात् तस्येव ततपूववाक्यस्य चा- 
कांक्षादिक्रपनियापकाभावाच । यदा चासतो दोषस्यानवसरं 
प्रतिपादनं तद्ा तु व्यक्त एवस्यावहयमाविल्ाभावः । नन्व- 
सिद्धे सति दूषणव्याप्चस्यासदुत्तरस्य विभागोऽयरुदराहियते । 
अत्र च सतो दोषर्यानवसगाद्धाबने तस्य स्वपवणि सिद्धत्वात् 

थमसिद्धत्वम् । उच्यते अतिक्र(न्तस्थेष्यतो वा पवेणस्त 

खम्न्य दूषणमुद्धाव्यं तश्च तस्यामेव कक्षायां कक्षान्तरे तु उपस्थि- 
तमुपेक्ष्यमबेति रहस्यम् । हेत्वन्तरेणेति । उक्तविशेषणेनेत्यथैः । 
अतिक्रान्तकाङेद्ध।वनस्य जद्प्रवितण्डयारेव दोषत्वं न वादे दति 
व्यवस्थां दशेयति । वादे त्विति । विपय्यैस्त इति । विव. 
क्षितक्रमाविपय्यस्तकरणरूपेऽप्राकप्तकार इत्यर्थः । तत्र हि वादार- 
स्भविपय्यासावयवविपय्यासादिषु अवरयभाविनोः क्रमनेयत्यवि. 
पय्यीसो ऽप्राप्तकारुत्वेन विवक्षितः प्रकृते चानवसरे क्रियमाणस्य 
निग्रहणस्य नावदयभाविता अग्रहणस्यापि सम्मवत् । अ 
तोन तच्रान्तभवि इव्याशायेन परिहरति । अवदयभावीति। कि 
च तत्रावयवेषु क्रमनियामिकापरत्र पूवोकाङ्कास्तीति क्रमस्या- 
वश्यकतवात्तद्धिपय्यासो दोष इति । इह त्वनवसरप्रहणविषयस्य 
निग्रहस्य तत्पूवेवाक्यस्य चाकाङ्काभावात् क्रमस्य निमूटत्वेन 
क्रमविपय्यांसस्यैवाभावात् । अस्य पृथगेव दोषत्वं बाच्यमित्य- 
भिप्रायेणाह । तस्येति । भ्यक्त पवेति । अस्तो दोषस्यानवसरे 
उदद्धावनमुह्यं तकिंतं काचित्कश्चेति भावः। स्वपवंणीति । स्वो- 
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दानीमदष्यलरात् । स्वपवेणि सिद्धस्यापि दुष्यत 
यासन्निहिते तदानीतने पवण्यसिद्धलाद्यक्त एवायं 
विभागः । असतस्तु दोाषस्यानव्रसरोद्धावितस्य स्व- 
परवेण्यप्यसि द्विविशेष इति । निग्रहस्थानाभासवचनमपि बहुबि- 
धम् .। तन्निग्रहस्थानाभावे तदारोपणं, निग्रहस्थानान्तरे तद- 
न्यनिग्रहस्थानवचनं, स्वसमये निग्रहस्थानत्वेनापरिसख्यातस्य 
नग्रहस्थानतया प्रसञ्ञनम्, क्षन्तन्यतयाभ्युपगतस्याद्धावनमि- 
त्यादि । तत्राद्यं यथा । सम्भावितानेककल्पसाधारणोक्तौ वि- 
कटिपतायां तिवक्षितविकद्पत्यागेनोक्तहानिः । भकरणा- 
द्यापन्नस्य स्वयमेव पृवांक्तस्य वा विशेषणस्य प्रकाश- 
नेनोक्तविपेशगं पाञ्वैस्थाद्क्तस्यारोपितस्य वानभ्युपगमेनो- 
क्तापलछापः । एवमुत्तरेष्वपि भाव्यम् । द्वितीयं यथा । हा- 

त्पत्तिदेतुभूतायां कष्चायामित्यथैः । तदानीमदृष्यत्वादिति । अख- 
न्निहितत्वादिति भावः । अत एवाह । असन्निहित इति । पतच्च 
सतो दोषस्यानवसरग्रहणेऽसिद्धतोापपादनं नासतो दोषस्यानव- 
सरग्रहणे तस्य स्वपवेण्यप्यसिद्धत्वादिः्याह । असतस्त्विति । 
उद्धावनमित्यादीत्यादिपदेनासत्येव तस्मिन् निच्रहस्थाने तद्द् 

भावनं गृह्यते । साधारणोक्तावेति । वादिनि इति शषः। चि- 
कट्पितायामिति । प्रतिवादिनति क्षः । विवश्चितवेकस्पत्या- 
गेनेति । वादिन इत्येतदचुषज्ज्यते । प्रकरणा दीर्यादिपदेनार्थ्ल- 
ङ्ञोचित्यानि गृद्यन्ते । पवमुत्तरेष्वपि भाव्यमिति । वात्तिककारा- 
द्कदेशरातीथकरानुसारेणापसिद्धान्तः । अपवादशाख्राजुसखारेण श- 
ब्दप्रयोगेणावाचकम् । स्वयमन्वयाप्रतिसन्धादनानन्वितम् । स्वस्या- 
नवधानन विपय्यासभ्रमेणाप्राप्तकाखम् । आत्मनः परिषदकदेशस्य 
घानववोधनाविज्ञाताथकम् । प्रस्तुताचुगुणस्याध्यापाततयानध्यवसा 
येनाथोन्तरम् । स्वस्यान्यव्यासङ्गदश्रवणिन न्यूनम् । पादेवेस्थादक्तन 
हेत्वादिनाप्यधिकम् । श्रुतिसामान्यमात्रण पुनरुक्तम् । तद्प्रसिद्धप 
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न्यादाबपल पादि छठे जातिज।तौ छलं तद्वान्तरविरेेष्व- 
पि विरषान्तरवचनमित्यादि । ततीयं यथा । कण्डूयन- 
केशबिरचनताम्बूरचवेणादिभिरनिगरहीतोऽसीति । चतुर्थं यथा । 
तच्चनिणंयाविरोधिनायुक्त विशेषणमपतानुज्ञादीनां वादे पकाशनप्र्। 
जस्पवितण्डयोश्च नियपव्रिशेषवशादनुद्धावनीयानाञ्ुद्धाव्रनम् । 
तत्र च नियमभङ्गसध्रीचीनमिति विरोष इति ¦ यत्तत्कदिपि- 
तदृष्यममदुत्तरं तच्छलम् । वक्तुरविवक्षितमधमारोप्य तद् दूषणं 
छरुपित्यर्थः । ननु साधनववक्येऽपरि छं संमति । तथाहि 

देरयुवादेऽननु भाषणम् । अववोधितायां परिषदि स्वावष्म्भमाज्रणा- 
ज्ञानम् । उत्तरं वदताऽधपि वचनन्तरापेक्चषणेनाप्रतिभा । आवर्यक- 

काय्थ॑ण विक्षिपः । सिद्धसराधनन मतानुज्ञा । स्वदाषोद्धावनन प्य 
लयोज्येपेक्षणम् । अच्छलजात्योः छलजात्युद्धावनेन निरनुयो- 
ज्यानुयोग इत्यादिः प्रकार पवराब्दार्थः । तदवान्तराविन्ेषे- 
ष्विति । उक्तहान्यदिनिग्रहस्थानानां छरजात्योश्चावान्तरवि- 
शषघु प्रतिज्ञाहानिवाक्छलप्रतिप्रमाणसमादि ष्वित्यथैः । विश्ेषान्त- 
रवचनामति । हेत॒हान्युपचारच्छटध्रतितकंसमादि वचनमित्यर्थः । 
ताम्बूकचवणादिभिरिति । तेषामावद्यकत्वेन निग्रह स्थानत्वेनाप- 
रिसंख्य।तत्वादिति भावः । ननु नियमविदेषवरादनुद्धावनी- 
यत्वेनोभयव।दि सम्मतानामुद्धावने नियमविरह पव दोषः स्या- 
दित्यत आह । तत्र चतं । तथा च दाषान्तरसस्वेऽप्येतस्य 
निरनुयोज्याचुयागस्य दोषत्वं नापैति कितु त्च दोषाधक्यमे- 
व स्यादिति मावः । पावेस्थाद्यक्तस्य बाद्युक्ततयारोपितस्यान- 
 भ्युपगमेन प्रयुक्ते ऽपलापाभासेऽतिव्याप्तः कट्पितदृष्यमस दुत्तरं 
छलमिति च्छलकलक्षणं दुष्टमित्यतस्तथमाह । वक्तुरिति । उक्ता- 
पलापाभासे तु वचनमेव वादिन्यारोप्यते न तु बक्तुरविवक्षि- 
तार्थं इति नातिनव्यास्तिरिति भावः । साधनेऽपि छटसम्भवा- 
डत्तरपदधघटितलक्षणं तत्राव्याप्तमित्यादशयेनाक्षिपति । नन्विति । | 
पाथः पाथिवमिति प्रतिकज्ञायामसाङ्गत्यं वारयितुं भूतचतुष्टयेक- 
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भूतचतुष्टयैकद्रग्यत्ववादी जेन: प्राह । पायः पार्थिवं पय- 
स्वात् । यत् पयस्तत्पाथिवं यथा क्षीरमिति । पशुः स्वग 
साधनं न भवति स्वात् यद् स्वगेताधनं तत् सखहीनं यथा 
हवरिरन्तरमिति । अत्र पयःदाब्दसच्छशब्दय); स्वयमेवाथौ- 
न्तरकरपनायुक्तं छटत्वम् । यथा जातित्वं महावि्यादौ सा- 
धनेऽपि कैश्चिदुच्यते तथा स्ववाक्यस्थशब्दस्यापि स्वयमेव ` 
स्यन्तरकसयनेन भयोगाच्छलत्वं सिद्धम् । नचात्र पयः स- 
स्वादिज्ञब्दायत्रिकसपेनासिद्धिसाधनविकरत्वादिदू पणतेमवे किं 
छटत्योक््येति वाच्यम् । नवकम्बलादिच्छेऽपि नृत- 
नत्वसषंख्याव्िग्ेषविकस्पेन प्रत्यक्षत्रिरोधपस्तुतासङ्गतत्वादिदूषः 

द्रव्यत्वचादी जेन इति वादिविन्ञेषोपादानम् । पयस्त्वादिति । 
नीरक्षीरयोः पयः शाब्दवाच्यत्वान्नीरत्वमादाय पश्च देतुसत्ताक्ची- 
रत्वमादाय दष्टान्ते हेतु सत्ता चोपपादनीया । एकशब्द वाच्यत्वात्त- 
योरेकत्वमित्यभिमानः । सत्वादिति । सता भावः सच्वमिति सच्व- 

शाब्द वाच्यं विद्यमानत्वं हेतुः। पक्षधर्मत्वं तत्सच्वहीनमित्यज्न सस्व- 
शाब्देन प्राणा विवक्षिताः तदमावो दष्टान्तवतीं पूवेवदेकयाभिमानः। 

सन् प्ररास्ते विद्यमाने इति । द्रव्यासुव्यवसरायघु स्वमी तु 
जन्तुध्विति च नेघण्डुकाः 

पयः सच्चा दिशब्दा्थंविकस्पेनेति । पयः शब्देन क्षी- 
रत्वं विवष्चितं वा नरत्वं विवक्षितं वेति विकस्भ्य 
आये ऽसिद्धः पाथसि पक्षे क्षीरत्वाभावात् । अन्त्ये दष्टान्त- 
स्य साधनविकटतेत्यादिदुषणसरम्भवात् न छलस्य तत्र दोष- 
त्वमिति भावः । अआदिपदेनानुक्तोदाहरणान्तरसम्भावितदृषण- 

परिग्रहः । नूतनत्व्रसख्याविरोषविकट्पेनेति । नवकम्बलोऽयमि- 
त्य्नापि नवदाब्देन नूतनत्वं विवक्षितं दृष्यते वा अविवाक्ि- 
तसख्याविद्षो दूष्यते वा । आद्य नुतनत्वस्य प्रत्य 

४७ 

त्यक्षसि द्धत्वात्तन विरोधः । अन्त्ये प्रस्तुतासङ्गतत्वमिति 
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णप्रद्धस्य तुस्यल्रादिति । सत्यं निरतुयोच्यानुयागमेदम्- 
तात्तररूपच्छखविवक्ष यात्र सक्षणपिति न विराधः । अथवा सं- 
ख्याविरोषरूपायेस्य वक्तुरशिवक्षिततवं प्रकाश्य तत्कथनद्रारै- 
व॒प्रकरताघङ्कतिवाच्या । तत्र चाविवक्षितार्भविषयतं वच- 
नस्वभावादेव व्यक्तम् । पयस्त्वादिहेतावुभयत्र विवक्षान्तर- 
सद्धारे प्रपाणाभावाद्विकसपष्ुखेनेत्र दूषणं साधीयः । पयः- 
साब्दवाच्यत्वमात्रविवक्षायां न चछक्त्वम् । यदि तु हति 
दरयचिवक्षां स्वयपेवोद्धाव्य देतवधिद्धि साधनवरिकर्तां च 
परिजिहीषति तदापि पाधकतयोपन्यस्तहेतोष्ठान्तेऽतुदाह- 
दोषान्तरस्य शाक्योद्धावनत्वेनाच्छलत्वप्रखङ्गस्यो तर च्छ्छे ऽपि 
तट्यत्वादित्यथेः। त्र साधने ऽपि छटत्वमङ्गी क्रियते तत्नोक्तलक्च- 
णस्याव्यास्तिस्तु नाङ्गाक्रियते । अनरोत्तररूपच्छलस्यैव टलक्ष्यत्वा- 
दिव्यभिभरेत्य परिहरति । सत्यमिति । न विविरोध इति । 
नास्य तल्टक्षणत्वविरोघ इत्यथैः । नयु तद्यत्र साधनच्छटस्य पु- 
थङ्निरूपणं स्यादित्यत्रान्तमावाद्विकस्पपू्वकोक्तदोषान्तमावस्य 
उत्तरच्छठे ऽपि तुख्यत्वादित्यस्वरलात्साघनेात्तरच्छटयो्षभ्यं 
द शेयति । अथवेति । ्रकदयेति । अन्यथा प्रङतासङ्गेतेवकतुम- 
द्कयत्वादिति भावः । व्यक्तमिति । तथा चाषिवश्चिताथदोष- 
त्वस्यावदयकत्वादु पजीन्यत्वाच्च तदेवच्छरत्वं तजोद्धाव्यभिति 
भावः । न छउखत्वमिति । अन्यतसाथेस्याविवक्षितस्वग्राहका- 
भावादिति भावः । ननु पक्चदष्टान्तयाहतूपपादनदशयोरन्यतर- 
स्य पाश्चिक्मविवश्षितत्वमस्तीति च्खख्त्वं स्यादित्यत आह्। 

यदि चेति । परिजिदीषतीति। तथा च पक्षिकाविवक्ामुद्धाव्य 

उभयविवक्चोद्धावनेव पश्चदष्टान्तयौर्हैतूपपादनम् तस्य शक्यकर- 
णमिति भावः । तर्हिं तस्यादुष्ठत्वमव स्यादित्यत आह । त 
दापीति । नन्वथद्धयविवक्षायाघपि दशामेदेनान्यतरस्वाववक्चि- 
तत्व मस्त्येवेति स्थःपकरेन गोपने ऽपि दूषकेण्णेद्धावयितुं शक्म- 
त्वाद विवक्षिता थैकथनस्वरूपं छस्व तज वक्तुं शक्यमवेत्याशयन 

२८ 
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रणादुदाहृतस्य॒प्रकृतानुपयोगादयौन्तरनिग्रहस्थानता । अ- 
थाथद्रयविवक्षामात्रेण छठ्त्ववाचोयुाक्तमिच्छसि इष्यतां स्वै 
रमिति । तत् त्रिधा । वा्छकमुपचारच्छटं सामान्यच्छ- 
मिति । तत्र नानार्येषु शब्देष्वमिधयान्तरारोषणेन तद्दृषणं वा- 
छलम् । यथा नूतनकम्बलवच्वविवक्षया नवकम्बटोऽयमि- 
त्युक्ते सख्याविशेषमथपारोप्य कृतोऽस्थ नवकम्बछा एक एव 
हि कम्बछो दश्यत इति । एवै दूषयतो वादिविवक्षि- 
ताप्रतिपत्तेस्तदुत्तराप्रतिपत्तेधाप्रतिपत्तिः । अदृषणे दूषण- 
बुद्धेशान्यथापरतिपत्तिरिति। अभिधोपचारविपयेयारोपणेन तदू- 
दषणञुपचारच्छलम् । वथा गङ्गायां घोष॒ इत्यादौ कथं- 
प्रवाहे घोषत्रास्र इति । अग्निमांणवक इत्यत्र कथमनु- 
ष्णो ज्वलन इति । उभयथा छोकवेदयोः प्रयोगात्तसतिपच्य- 
भावादेव चात्र निग्रहः । उपचारभयोगे धख्याथौसम्भवाद्वा- 

शराङुत । अथेति । अस्तु तथा छटत्वव्यवद्ारस्तथापि न तदोषा- 
योद्धाव्यम् । असिद्खादिकमप्रतीत्याविवक्षितत्वं पाक्षिकमप्व- 
वगन्तु न शक्यमित्यसिद्यादेरवोपजीव्यत्वात्तदुद्धावनसुचित- 
मित्यादायेन परिहरति । इष्यतां स्वेरमितीति । नानार्थष्विस्यने- 
न सामान्यच्छटं उ्यावदयते । अभिघयान्तरेव्यनेन चोपचारच्छलं 
व्यावर्यैते । यद्धा नानार्थैष्वित्यनेनाञ्चिमाणवक इत्यभिधेयारोप- 
रूपमुपचार च्छलं व्यावत्यैते । तत्राचिशब्दस्य नानावाचकत्वाभा- 
वादथदाब्देन चृत्तिविषयमात्रविवक्चायां तु पू्वोंक्तव्यावत्येमप्यनव- 

यमिति वोध्यम् । एतस्य निन्रहस्थानस्य त्वश्रयोजकामप्रतिपत्ति 
विप्रतिपत्ति च दशयति । एवं दुषयत इति । अभावादेरि- 
त्यादि पदेन विपरीतभ्रतिपत्तिगद्यते नैयायिकैरक्तमुपचारच्छरूल- 
क्वणमव्याप्त्या दूषयितुमनुवदति । उपचारभ्रयोग इति । खुक्षेते 

श्ाटिसम्पत्तिवदिति । सखक्ष्रस्यापि कषीवलखापरिग्रददशायां शा- 
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ध॒ उपचारच्छछमित्यन्ये । तन्न मुख्यप्रयोगेऽपि कस्यचि- 
दौ पचारिकार्थासम्भेन परत्यवस्थानोपपत्तेः ।. अस्य चौ- 
पचारिकार्ये मुख्याथताघ्रमेण वा गत्यन्तराभावादेवमपि कि- 
मयं व्याङ्कङीभवेदिति वा प्रयोगसम्भवः । यथा पर्वतो ष- 
दिमानिः्युक्तंऽग्निमाणव्रक इति भसिद्धम् । नचातरेदानीं पा- 
णव्रक इति कालात्ययापदिष्टो हेतुरिति । नवेतदूदूषणान्त- 
रान्तगेतम् । तस्मा्थोक्तमेव क्षणम् । तास्पयन्तिरारोपगे- 
न तददृषणं सापान्यच्छलम् । यथायहो ब्राह्मणोऽनूचा- 
न इत्यत्र संक्षत्रे शाङिसपत्तिवत् सम्भावि तखविवक्ष- 
या किमाश्चयमि्युक्ते ब्राह्मणत्वसामान्ये व्वाप्यत्वमारो- 
प्यानूचानत्वे च व्यापकत्वमविवक्षितमारेप्य ब्ाह्मणतहे- 
तोरवास्यैरनेकान्तिकत्वकथनमिति । अत्र॒ सापान्यच्छरु- 
पि्युपरुणसंज्ञा । अन्वथेसेज्गा तु तात्पयैच्छलमि्येवेति । 

छिसम्प्यभावात्सम्भावितत्वमात्रमेव तत्र विवक्षारमिति। किमा- 

श्ययमिति । अत्यन्तासम्भ।वितत्वे किक विस्मयसम्भव हति 
भावः । बत्येरिति । निराृतिभिरिव्यर्थः । वात्यो निराकृतिः 
अस्वाध्याय इति प्याया: । नन्वत्र तात्पथस्येव च्छलनं नतु 
सामान्यस्य अतस्तात्प्यच्छलमित्येव संज्ञा युक्ता नतु ब्राह्मण- 
त्वसामान्यस्य तात्पयान्तरारेपे कारणत्वात्तेन व्यपदेश्ले को दोष 
इति चेत् । अय कुशल हत्यादावयमेव कुशर इति तात्प्या- 
न्तरारोपेणान्यस्यापि कुशलत्वाद्वाध इत्यादिदुषणस्थरे सामा- 

भ क = (न 1 

न्यस्याहे तुत्वनाव्यापकत्वं स्यादित्यत आह । अत्रेति । ननुं 
सवजापि तात्पयान्तरारोपात्सर्वमपि तात्प्ैच्छलं स्थादिति च- 
तत्राप्युपजीव्यत्वादभिघोपचारयोस्ताभ्यां व्यपदेशस्य युकूत्वादेति 

वक्तुर्विवक्षिताद्न्यदारोप्यैतस्य दूषणम् । 
छलं ज्रिधाभिघाभक्तितात्पयोणां विपय्ययात् इति सङः ॥ 
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यत् सिद्धमपि दूषणन्याप्निरदितमसदुत्तरं तन्जातिः । व्या्निष- 

पषधर्मतात्रिशिष्टनैव दि हेतुना स्थापनं दूषणं वा तयोरन्य- 

तराभावरे पभरतिषरेधदेतुरपि दुष्वत्यव । तत्र यथा च्छस्य 

केवछनिरनु योञ्यानु योगस्य वा पक्षीकृते बादिविक्िये स्व. 

यमसिद्धस्य पक्षधमर्भखविरहान्न दृषकत्वसिद्धिः । एवं पक्षधमै- 
स्यापि जास्युत्तरान्तगेतस्य हेतोदुपगव्यापििर हान्न दूषकम् । 
तथाहि । नेदं स्वसाध्यसायकं युक्ताङ्गनपेक्षपरतिप्रमाणादिष- 

तिरद्धस्वादित्यादिपु नातिभरयोगेषु भरतिषधेहतो; परक्षधमेते 
सत्यप्यसाधकत्वेन व्याश्चिनोस्ति । अन्ततः स्वस्मिन्नेव 
व्यभिचारात् । तदेतदीदशप सामथ्येविशेषं विवक्षिता भरति 

वेधसामथ् जातिलक्षणसुक्तं न्यायवार्तिकं तादशसामथ्यमूल- 

भूते स्वव्पाघःतकत्वेव , न्यायाचा्वेण लक्षणौकृतब् । 

जाते्याप्षिरादित्येनादूवकत्वादसदुत्तरतां व्या्िराहित्यप्रकारं 
च प्रतिपादयितुं प्रस्तौति । व्यासिपक्चषधर्मताविशिष्ठेनेति । के- 
वलनिरनुयोगस्येति । छरजातिभ्यां भिन्नस्य निश्रहस्थानानामाभास- 
वचनस्येत्यथः । नेदं साध्यसाधकमित्यरदंपदन स्थापनध्रमाण- 
मुच्यत । सदुत्तरप्रकरणसमकलात्ययापदिष्टप्रयोगव्यावतेनाय 
युक्ताङ्गानपेक्चत्वसुक्तम् । इत्यादि ष्वित्यादि पदेन तथाविधध्रतितकै- 
प्रतिरुखत्वं गद्यते । अप्रमाणादिषदेनाभिमानिकं प्रभाणत्वादिकं 
विवश्छितम् । आभात्तेघु तेचु वस्तुतः प्रमाणत्वतकंत्वयोरभाव।- 
दिति बोध्यम् । अन्ततः स्वस्मिन्निति स्थापनध्रमाणे व्यभिचा- 
रोतो तस्याखाधकत्वमभिमन्यमानो वादी न संमन्यते स्वीयजा- 
त्युत्तरस्य तु स्ववुच्या स्वसाध्यसाधकत्वात् तत्र युक्ताङ्गानपेश्चप्रति- 
प्रमाणप्रतिरद्धत्वे सत्यपि स्वसाधकत्वविहस्य स्वनानङ्गीका- 
रात्तत्रेव व्यभिचारः स्यादित्यर्थः । इंटशमसरामथ्यविशोषभेति । 
दु षणञ्याक्षिराहिव्यनित्यथेः । ताररसामथ्यस्ुकभूनयिति । दू- 
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तच्च युक्ततपम् । साधारणस्य दृषणविक्ेषस्य स्फुटपतीतेः। किं च 

सूत्रकारस्य ^ साघम्थवेधम्याय्यां परत्यवस्थान जातिः" हति जाति- 

सामान्यलक्षणं ब॒ुवाणस्य न तदेव लक्षणं विवक्षितम् । सवेजातिसं 
म्राहकस्वामावात् । असरदुत्तरपरकरणसमातीतकालोद्धात्नयोरति 
व्याप्रैशच । अतो जातिविभागसुत्रे निग्रहस्थानवत् परस्परनिर- 
ेक्ास्वमि जातिषु परयोगलाघवाय दन्त परतया पवेजात्य- 
न्वितं सशब्दं प्रयुज्ञानस्य तदेव लक्षणतया विवक्षितमिति 
भाष्यकारादिभिः सर्वैरास्थितम्। तत्र यथावदुक्तं साधम्यं वैधर्म्य 

षणव्याप्त्यभावमरूलमित्यथः । न्यायाचाये उदयनः । साधारण- 
दूषणविशोषस्येति । सर्वजातिसाधारणदुष्त्वम्रूटस्येव्यथः । स्फु 
ठभ्रतीतेरिति । अनेन स्यायवासिकपक्षेऽसामथ्यविहेचण जातिल- 

क्षणेन दु्टत्वमूलस्य स्वव्यावतंकत्वस्य न स्फुटप्रतीतिरिति 
व्यज्यत । भाष्यवार्तिकरीकाकारपश्चाणामयुकतत्वान्न्यायाचाय 
पञ्च एव ॒युक्तोऽङ्णीकुमित्याभेप्रायण माष्यादिपश्चेष्वयुवाद पूवक 
दोषानुदाहरति । किञ्चेत्यदिना खामोऽभ्यधिक इत्यन्तेन । सवै- 
जातिसंग्राहकत्वाभावादिति। उत्कषसमाद्व्याप्तरिति भावः। नि- 
व्रहस्थानवादिति । यया दूवकतायां परस्परनिरपेक्षषु निन्रहस्थाने- 
षु सूजकारेण इन्द्समासो न तस्तथा दुषकतायां परस्प 
रनिरयेक्षास्वपि जातिषु न्द्रो न कवैव्य एव तथाप्येकयल्ञेन 
समशब्दस्य सवजातिष्वन्वयसिद्धये सूत्रकारेण दन्दः कृतः त- 
स्य॒ स्वैजन्विस्य समशब्दस्य सर्जातिव्यापकलक्षणे तात्पयंग्रिति 
व्याच्ुरित्यास्थितमित्यन्तस्य वाक्यस्या्थैः । तच्च यत्लाघम्यण 
भ्रत्यवस्थानमवदिष्यमाणमिति माप्यफङ्किकामादाय तस्याभिप्राय- 
माहुः । अचर साधम्यंत्रहणमुपलक्षणाथेम् । ततश्च यथा त्वदुक्तं सा- 
ध्यं वा सहचरितं तदस्मदुक्तमपिनदहि त्वदुक्तभेव साधक नास्म- 
दुक्त मित्यत्र विशषेषहेतुरस्तीत्यादिनाकरिण व्याप्त्यादियुक्तानपेक्षया 
साघरम्याभिमानमाताद्िकचेषहेत्वभावेन प्रत्यवस्थानं जातिरिति 
भाष्याभिप्राय इति तदृनूय दूषयति । तत्रेत्यादिना । सदचरि- 
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सहचरितं वा तथास्पदुक्तपपि इत्यादिनाकारेण जातिवादिना- 
भिधीयमाने स्परसाधनयोविंगेषहेत्वभावे समश्ब्दाथतया 
क (क 

विवक्षिते वस्तुतो बिशेषहेतुसद्धावान्न समशब्दाथसिद्धिः । 
आरोपितं तु साम्यमस्तीति गत्यन्तराभावे स्वीकार्यं 

[> = 

सत्यसति वोत्तरे प्रप्यवस्थानस्वरूपदोपमात्रे तु भाष्योक्तोपयो- 
6 गात् । वार्तिकोक्तं धरतिषेधासामर्थ्यं न साघ्तात्समशन्दायैः। 

सममनुत्कृषएटपपक्रष्युत्तरं जातिरिति च जातिवादिसमः सा- 
धारणो नोद्कृष्टः अपक्ष इत्यथः । स च साधरम्य॑मत्तरद्रारे- 
गेवोन्नीयत इत्युत्तरमेव सममपकृष्टमियथं इति वा क्रमे 
णापकपंवरिरेषे लक्षणीयेऽपि चछिष्टा गतिः । इुशकाशाव- 
छम्बनेन तु लक्षणसिद्धिः स्यात् । स्वस्य प्रतिवादिनश् समी- 
करणामिपरायपूवैकःवात् । समकर णाथैताद्रा जाव्युत्तरं सम- 
मित्युच्यत इति दीकापक्षोऽपि तथेव । ईशः शङ्कापक्षोऽपि तथेव 

त चेति उत्क्षसमादिसङ्कदायोक्तम् । गत्यन्तराभाव इति । 
गत्यन्तरस्य वक्ष्यमाणत्वादिति भावः। तहिं भाष्यस्य कोऽभिप्राय 
इत्यत आह । सखत्यसति वेति । अनुत्छृष्टत्वस्य सदुत्तरप्रकर 
णसखाधारणत्वादाह । अपछ्ृष्ट इत्यथे इति । समशब्दस्य पु- 
लिङ्गता खू्निर्दि्ठामुपपादयितुं व्याख्यानान्तरमाद् । जातिवा- 
दीति । तद्यसदुत्तररूपायां जातौ लक्षण नोक्तमित्यत आह । स 
चति । इष्टा गतिरिति । समशब्देन पूृवेमनुत्कपै विषश्षित्वा 
अनन्तरमपकषाो लक्षणीय इति लक्षितलश्चषणाङ्गीकाराद्त्य- 
न्तङ्कश इत्यथः । कुःदाकाडावलम्बनेन त्विति । अपङृष्टत्वमा- 
त्रस्य च्छखादिसाधारणत्वान्न समशब्देन टक्षणलिद्धिः । दुषण- 
व्यापिरहि तत्वस्याप्यपेश्चषणे तु समशब्दे लश्चषणसिद्धिरित्येतत्कु- 
राकारावखम्बनेन नदीतरणप्रायमिव्यथः । रीकापक्षमयुवदति । 
स्वस्येति । तथेवेति । समीकरणाभिप्रयपूरवैकत्वस्य वा समीक 
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नच तावता लक्षणसिद्धिः। छखादेरपि समीकरणाभिपाय- 
पूवेकत्वादि सम्भवात् तथा सदुत्तरमपि कथिन्मन्द्ः समीकरणा- 
भिप्रायेण प्रयुद्धीत । समीकरणाथेत्वं च वास्तवं न व्यापकं 
तत्साधने जातिवादिनो वास्तवपमीकरणस्य दुरभत्वात् । 
अपि च कधिल्तौ सदुत्तरत्वभ्रान्त्या स्वोत्कषाभिपाये- 
णापि जातिं गृह्णीयात् । अतोऽस्मिन्नर्थेऽपि न लक्षण्ि- 

दधिः । बुद्धिपूषैता तु जातिकायं इत्युच्यते । प्रतिषेधरूपस्य 
जात्युत्तरस्य स्वपरसाम्ये सपशब्दार्थे येनाकारेण परस्य 
प्रतिषेधकं तेनाक्रारेण स्वस्यापि प्रतिषेधक मेवतीति स्वव्या- 
घातकस्वमेव विवक्षितं स्यात् । न चजातिन्याप्तिरष्या्धिर्बा 

रणप्रयोजनत्वस्थ वा समराब्दा्थत्वाभावेन लश्चणया समशाब्दे- 
न तद्धोधनं स्यादिति । अयमपि पक्षः भि एवत्य्थः । का- 
शकुश।वरम्बनेनापि लक्षणासिद्धिरिधिको दाष इत्याह । नचे- 
त्यादिना । समीकरणाथेत्वं समशाब्दाथं इति द्वितीयपक्षे दोष. 
माद । समीकरणाथत्वं चेति । दुरुमत्वादिति । तथाभिमानिक- 
मेव स्मीकरणाथेत्व विवक्षणीयं तदा तु पूवेपश्चाविश्ेष इत्यभि- 
परेत्य तत्र प्च दोषान्तरमाह । अपि चेति । ननु जातौ जातित्वम- 
्रतीत्य तत्परयोग पव न सम्भवति भाष्यकारादिभिजातिप्रयाग- 
स्य बुद्धिपूचैकत्वाभिधानादित्यारङ््ाह । वुद्धिपूवेता त॒ जातिका- 
यं इत्युच्यत इति । पतदुक्तम्भवति । भाष्यकारादिभिः पा- 
क्षिकविजयरूपजातिका्यांथे पवर जातिप्रयोगे बुद्धिपूवैतोच्यते । 
सदुत्तरत्वभ्रान्त्या नियतविजयाद्राया जातिधथोगऽपि नेतेषु 
दि पूचैतोच्यते अतोऽबुद्धिपूवकोऽपि जातिप्रयोगः सम्भवतीति । 
न्यायाचायेपक्ष तु समराब्दस्य ङिष्ठार्थता नास्ति जातिटश्च- 
णसिद्धिरप्यस्ति खवेजातिसाधारणं दुष्टत्वमुखुमप्यधिकमवदया- 
पेक्षितं च सिध्यतीति स पव पक्षो युक्ततम इति खुष्टरक्तमित्या- 
ह । प्रातिषधरूपस्यःतयादेना । नतु स्वव्याघातकत्वमपि न लक्षणं 
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ततश्च लक्षणसिद्धिः साधारणदृष्टस्वमूलघ्रुचनं चेति काभो- 
ऽप्याधिकः । ननु च्छरऽपि व्याघातकत्वं सम्भवति तथाहि । 

अचल्य)ऽयं नवकम्बख्ल्ादिति नूतनकम्बखत्वविवक्षयोक्तं कतो- 
` ऽस्य नवकम्बखा इति प्रत्युक्ते वादिना च पुनशछरुत्वोद्धावने 
यदि च्छखवादययाह विवाक्ितपविवक्षितं वेति किपनन विभागेन । 

स्वदुक्तशब्द पतिपन्नं ताबदूदूपितमिति तदास्य सिद्धिः सव्या 
घातः । अवरिवक्षिताथेदूषणनापि परस्य भङ्गे छउख्वादिवाक्ये 
ऽपि अव्रिवक्षितयत्किञ्चिदयेदृषणेन भङ्गधसङ्गस्य दुर्रत्वात । 
अतः स्वव्याघातकत्वमातिव्याप्तामिति । मेवं कतो नव कम्ब- 
खा इत्यस्यां कक्षायाएविवाक्षितदूषणामिपानस्यानभिन्यक्तेः । 
तथाविधानुयोगस्य च तदथेविवक्षा्रमादपि सम्भवात् । यस्यां 
तु कक्षायामविवक्षितदूषणेनापि परपराजयाभिमानो व्यज्ञ्ये- 
त तदा जातित्वमेव । अत्रिवक्षितस्य विवक्षितल्वारोपाभवे- 

न च्छललक्षणासिद्धः । एवं केवरनिरतुयोज्यानुयगे जा- 

तस्य च्छरेऽपि सखेनातिप्रसक्तत्वादिति शङ्कते । नन्विति । 
अस्ति छखस्यापि स्वर्याघ्रातकत्व तत्तु कक्षान्तरोद्धाध्यं नतः 
स्यामव कश्चायामुद्धावायेतुं शक्यत क्ति तदा च्छरत्वमवेद्धा- 

व्यामत न च्छरखसङ्कर इत्याभप्रत्य पारदहरत्ि । नवामतति । य 

स्यां तु कक्षायां स्वव्याघातकत्वमुद्धावयितु राक्यते तदाच्छल- 
टक्षणामावार्स्वव्याघातकत्वङूपजातखश्चणत्वाञ्च ज।तित्वयिष्टम- 
वत्याह । यस्यां त्विति । उक्तम निग्रहस्थानाभासखवचनेऽप्य- 
तिदिशति। पदमिति । अय भावः। निच्रदस्थानामास्तवचने $पि 

स्वन्याघातक्र्त्वम्रास्त वा{द्नः खस्थावतवनककल्पस्ाचारणाः 

क्तौ विकल्पितायामविवक्षिवकद्पत्यागे परेणोक्तदहानौ भ्रयुक्तायां 
वादना निरुयोल्याजुयोगोद्धावने भतिवाचाहविकल्पो चिवक्षि 
ताऽ वव द्चता कास्तु कमनन वायन त्वदुक्त रच्द्ग्रातपन्न तावद् 

द् षितामेति तदा किद्धः स्वव्याघातः। अविवक्षितकल्पत्यागेन वादि- 
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तिसङ्करः परिहतेष्यः । अतः सुष्टुक्तं व्याघातकत्वं जा- 
तिखक्षणम् । ये तु साधनेष्वपि कषुचिजातितमिच्छन्ति 
तेषां स्वसमानन्यायगप्रसञ्जनेन स्वव्पाघात्तकं जाति 
रिति सामान्यतां ठक्षणम् । तत्र स्वन्याघातकमाध- 
नजातिसाधनं यथा । महाव्रिद्यादि स्वव्याघातकमुत्तरं तु 
जात्युत्तरम् । यथा तत्वोपपुव्रखण्डनादिगत्तिरिति विभागः । 
स्वव्याघातिप्रसङ्गा जातिरिति बवरदविष्णुमिश्रोक्तिरुत्तररूप- 
जात्यभिप्रायेण । अक्षपादीयेषु च जातिविशेषलक्षणमुत्रषु 
पु्छिङ्गान्तसपरशब्द निर्देशश्च स्वपक्षस्यापनपरपक्षपरतिक्षेपरूपेण 
तदटिभागे प्रस्यवस्थान प्रतिषधमागनात्र जातित्वं विवक्षितमि- 

साधनभङ्कव्वस्यापि तादयाविवक्ितत्यागेन तादोकदानिप्रस- 
ङ्गादिति । तथापि तस्य कक्चान्तरोद्धव्यत्वेन प्रथमं केवटनि- 
रनुयोज्याजुयोगस्थेवोद्धाव्यत्वात् कक्षान्तरं तु जातित्वं छरुवदि- 
चमबेति न जा(तिखक्षणसाङ्यम् । तजापि साधनस्यापि जातित्व- 
मस्तीति पक्षे उत्तरदाब्दोद्धपिन स्वव्याघातक्त्वं जातिसा- 
मान्यलक्षणम् । तत्व साघनात्तरपद्योरावापन विद्ोषटक्षणद्धय- 
सिद्धिरित्याह । ये त्विति । मदाविद्यादीति । पूबाक्ताखु महावि- 
द्यासखु विबष्षितविरुद्धाथपदान्तरव्रक्ेपण स्वव्याघ्मतकत्वं खगम- 
म् । आदिपदेन कवट्व्यतिरकि गृह्यते । तस्य च स्वव्याघात- 
कत्वं केवरभ्यतिरेकिनिराकरणे विह्ादमुपपादितम । तक्वोपप्रु- 
वशब्देन चित्सुखादिकुदश्िग्रन्था गृह्यन्ते । खण्डनपदेन श्रीह- 

षीदरसुच्यते । आदिपदेन लङ्ारावतारादिसाध्यमिकमग्रन्था गृह्य 
न्ते । नन्वसदुत्तरवाचक्रस्य समशब्दस्य पु्टुङ्गतानुपप्रन्ना । उत्त 
रशब्दस्य नपुंखकत्वात् । शुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनादी- 
त्यनुश्चासनादित्याशच्ख प्रततिषेधमागापेक्षया पु्ङ्गता नयायिक्रै- 
रुपपादितत्याह । अक्षपादियेषु चेति। समशब्दस्य शः टक्ष- 
णाकिद्धिः साधारणदुटत्वमुलसूचनं वाधिकं येन प्रकरेण सि- 

२९ 
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सयुत्तररूपजातिविशेषाभिप्राय इत्याहुः । अथायमपरो जातिसं- 
४९ * [+ ९ 

ग्रहः । म्यादाढद्नाभ्युपगमपूवकयुत्तरं जातिः । मयादा च 
प्रतिष्टिता परमाणस्रणिः । स्वव्याघातकत्वमपि तद्टङ्घनाभ्युष- 
गदित । सच द्विधा । परिकरनियमानभ्युपगमों विषयनि- 

यपमरानमभ्युगमश्चेति । प्रथमो द्विविधः । युक्ताङ्गव्यागः । अयुक्ता- 
परिग्रदशेति अयुक्ताङ्गपरिग्रहोऽपि हयन्यूनानतिरिक्तविषयप 
रिकरानियमानभ्युपगम एव । द्विती याऽपि द्विधा । ग्राह्यविषयत- 

स्यागस्तदन्य त्रिष यत्वाभ्युपगमश्चति । एतेन रक्ष्यं ठक्षणयुत्थि- 

तिस्थितिपदं मूलं फं पातनमिति पठितेषु सदृत्तरेण जातीनामु- 
^ ^~ (= [व का क ~. न 

द्वाराय प्रतिजातिपतिसन्धानीयेषु सदुत्तरापरिस्फूतां जातिषसङ्ग 

ध्यति स्वोन्नीतजातिसङ्कदप्रकारं प्रददोयितु प्रस्तौति । अथेति । स- 
दुत्तरेष्वतिव्या्षिवारणाय म्यांदालङ्कनाभ्युपगमपूवेकत्वमुक्तम् । व- 
स्तुतो म्यादारदहितेषु तल्छङ्कनानभ्युपगमेनेव युक्तेषु प्रमाणाभा- 
सघु जातित्ववारणाय तद्भ्युपगमपयन्तग्रहणमिति बोध्यम् । 
पतेन छलकेवखनिरयुयोज्यानुयोगो च व्यावृत्तौ-तत्रापि .मर्या- 
दालङ्घनाभ्युपगमामावात् । तदुद्धावनानन्तरकक्चायां मयोदाल- 
क्नाभ्युपगमे तु जातित्वमिष्टमेवेव्युक्तम् । स्वव्याघातकत्वापे- 
क्षयाप्यु पजीव्यत्वादयमेव जातिसङ्कदश्रकारोऽवश्याभ्युपगन्तन्य 

इत्याद्ायनाह । स्वव्याघातकत्वमपीति । मयोदालङ्घनाभ्युपगम- 
स्वरूपे विविच्य परागरुदयमने साधारणमसाधारणं च दुष्त्व- 
मुकं स्पष्टं भवतीत्याशयेन मयोदालङ्कनाभ्युपगमं विभजते । 
स चं द्विधेति । नन्वयुक्ताङ्गपरिन्रहे कथं परिकरनियमानभ्यु- 

पगमः अधिकं प्रविष्ठं न तद्धानिरिति न्यायेन युक्ताङ्गभङ्गाभा- 

वादित्यत आह । अयुक्ताङ्गपरिग्रहोऽपीति । अतिरिक्ताभ्युपगमेना- 
न्यूनानतिरिक्तविषय परिकर नियमेऽन। तरिक्तत्वां शस्यानभ्यु पगमाव- 
इय भावादिति मावः । एतेनेति । शोधितेन मयीदालङ्कनाभ्युपगमे- 
नेत्यर्थः । पठितेष्विति । 
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१4 

चोपरयोक्ष्यपाणेषु जातीनां सप्तस्वङ्गेषु माघारणप्रसाधरणं च दुष्- 
त्वमूर दितं भवति । विशेषतश्च जातीनां लक्ष्यलक्षणे वक्ष्य 
स ^. (~ [3 कभ 
ते। भरपाद्ः प्रातिभाहानिवां तासामवसर इति पूर्वर । स. 
भ्यानुमतिपूतेकपरपरिचिक्षिषापीत्यवष्टम्भविजयामिलाषिणः । 

{ (र 

एवं च सत्येव बादिषाधने जातेहदय इति न नियमः । 
उभयत्रापि भमादादिसम्भवात् । अत एव हि जात्यादेरत्तरत- 
या जात्यन्तराद्ुदयः । फलं च प्रायज्ञः परव्यापोहनं पाक्षि. 
कविजयः साम्य वा तचखाज्ञानं साधारणद्रुत्थानवीजम् । तत्तद- 

वान्तरस्वमावाज्ञानं तद्विपरीतक्गानं चासाधारणयुत्थानकारण- 

पिति च व्रिभाग्यम् । बादिवाक्यस्य करस्मिचिद्दूषणविक्ेषे नि- 
पातनमेव पातनम् । तच्चासाधारणदुष्टत्मूटपुरस्कारेण साधार- 

लक्ष्यं छक्षणमुस्थितिस्थितिपद्ं मूटं फलं पातनम् । 
जातीनां सविशहोषमेतदखिखं सुव्यक्तमङ्ग रहः ॥ 

द्व्युदयनाचाय्येण गोतमसू्रपटितानि जातीनां सप्ाङ्गानि 
विचरतानि तेष्वित्यथेः । पतेषां सप्तानामङ्गानां प्रदशेनस्य प्रयोज. 
न दशयति । विर्राषरतश्चेति। चकारेणोक्तं सामान्यखक्षणें समु- 
यते । पूव इति । गोतमोदयनादय इत्यथैः । सभ्यानुमतिपूवं- 

केति । सखभ्यायुमत्यभावे स्वस्यैव तैः कथ।भासदशनपूवेक- 
निग्रहपरसङ्घनावष्टम्भविजयस्याप्यभावः स्यादिति भावः । परिचि- 
क्षिषा परीश्चितुमिच्छाप्यवसर इत्यनुषज्ञ्यते । एवं चेति । प्र 
मादप्रतिभाहानिपरपरिक्चाणामवसरत्वे सिद्ध इत्यथैः । प्रायः पर 
व्यामोहनमिति । अत्र तच्वददिविषये जातिसहस्रेणापि व्यामो- 
हनासम्भवात् प्रायश इत्युक्तम् । परेण जास्युद्धावने स्व- 
स्यापजयस्यैव सम्भवात् जयस्यैकान्तत्वाभावात् पाक्चिकविजय 
इत्युक्तम् । साम्य वेति । उमाभ्यामपि जतिप्रयोग उभयोरपि प- 
य्ये नुयोञ्योपेक्षणे वादिप्रतिवादिनोः साम्यं फटमित्यवगन्तव्य- 
म । पातनस्योपयोगं दशयति । तच्चेति । भाव्यामिति । अय- 

| 
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णस्वव्याघातप्रदशनौपयिकमिति भाव्यम् । व्याधातपर्यवसितं हि 
सरवे दूषणम् । उपरम्भपयेवसितं च सुव साध्रनमिति रहस्यम्। ननु 
यत्पयवसायीनि जातीनां दूषणानि क एष स्वग्याधातः। न ता- 
वत्स्मेनेव स्वस्य विरोधः तस्य मेद्पिक्षयारमाश्रयग्रसङ्गात्। स्वस्य 

मत्र मावनाप्रकारः : पातनेन स्थापनायामसिच्यादाववगते ते 
नेव प्रकारेण दूषणे ऽप्यतिद्यादिपरद्ोने युक्ताङ्गानपेक्चात्मकासा- 
धारणदुष्टत्वमूरप्रददानन साधारणदुष्टत्वसूर स्वव्याघातकत्वम- 
प्यवगम्यत एवति । विरिष्य भावनां तु तत्तज्ञातिनिरूपणा. 
वखरे प्रदरःयिष्यामः । नन्वभ्युपगम्यापि व्याघातं दृषणाभिधा- 
ने व्याघातघ्रदरनं व्यथमेव स्यात् । मरय्यादालङ्कनाभ्युपगमे- 
न जाति प्रयुञ्जानस्वानियन्त्रणत्वादित्यत आह । व्याघातपय्यै- 
वसितं हि सवे दुषणमिति । उयाघातावधिराशङ्कति न्या- 
येन ततः परंदूषणयन्नत्तिरेव न सम्भवति । प्रवृत्तो च सभ्या 
पव नियन्तार इवि न वादिना तत्र यतितव्यमिति भावः । 
प्रसङ्गात्साघनपयैवसानमप्युपदिशति । उपरम्मपयवसितं च 
सवसाघनमिति । 

परः चातपरिक्चोदात्परस्तादपि वादिभिः । 
उपरम्भवटे स्थयं तदादौ किं न गृह्यत ॥ 

इति न्यायन प्रत्यक्षेऽपि विवदमानस्य सदस्थैरेव वि- 
ग्रहसस्भवादिति भावः । इदं च दष्रान्ततया शचकृतो- 
पयोभि । यथाः प्रत्यक्चापन्यासानन्तरं साधनप्रञ्र्तिनौस्ति 
तथा व्याघातानन्तरं दूप्णप्रवृत्तिनोस्तीति रहस्यम् । वा- 
दिप्रतिवादिनोरतःपर प्रन्तिनिरोधायोपदेदयमिव्य्थः । नयु 

स्वव्याघातस्य निरूपयितुभरराकयत्वाद्निरूप्यमाणन तेन दुषणप- 
य॑वसानस्याराकंयकरत्वाद्याघातपययव सायिदुष्रणमित्युक्तमसम्भवी- 
त्याक्षिपति । नन्विति । जातीनां दूषणानीत्यत्र जातीनामिति 
कमणि षष्टी । नु स्वव्याघात इत्यत्र स्वस्य स्वेनेव व्याघात इत्य- 
शरं विवक्षितः स्वस्यान्येनति वा इति विक्रद्प्याद्यं दृषयति । न ता- 
वदिति । तत्रापि स्वयं लिद्धो वा नवोति विकरस्प्याद्य आह । 

कौ 3 
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सिद्धत्वे विरोधस्यानवकाश्चात् । असिद्धौ तु कस्य केन'वा 
(क 

विरोधः । एतेन यथा परं व्यानिति तथातमानमषीति निरस्त- 
म्र । किञ्च परव्याहतिसिद्धो सभीकरणाकाद्ी जातिवादी ता- 
वतेव चरिताथेः । तदसिद्धौ तु कथं तन्निद्शेनन यथेत्युच्यते । 
एतेन परस्य स्वेनेव स्वस्यान्येन व्याघातापेक्षकत्वं स्वव्याघात- 
कत्वमिति च प्रत्युक्तम् । आक्षेपकल्वं चात्र किमभिपेतं कि- 
युत्पादकत्वमुत ज्ञ।पकतवं यद्रान्यकतैकव्याघातप्रातियो गित्वेनाव- 
स्थानमात्रमिति । न भ्रथमोऽसम्मवात् । न द्वितीयः परव्याह- 
विमात्रबोधनपरत्वात् । न ततीयः असदुत्तरान्तराणामपि 
जातिखप्रसङ्गादिति । अत्रोच्यते । या परप्रतिक्षपा्ा युक्तिः 
प्रसञ्ज्यते तस्याः प्रयोजकाकारण तत्सजातीयस्वविषययु- 

` क्त्यन्तरक्रोदीकारः स्वव्याघातः । तथा च सति तया युक्तया 

स्वस्य सिद्धत्व इति । द्वितीय आह । असिद्धो त्विति । उक्त 
दोष प्राचीनेखक्तं स्वव्याघातनिर्वनेऽप्यतिदिशाति । एतनेति । भ्रा 
चीननिवेचने परब्याघातसिद्यसिद्धिभ्यां दोषान्तरं दर्ययति । 

किञ्चेति । उक्तान् दोषान् स्वस्यान्येन व्याघात इति परमभरकतद्धि- 
तीयनेवंचनेऽप्यतिदिशति । एतनेति । अयं च पष्ठः आपेश्चिक- 
त्वगभेतया प्राचीनैखुक्तः । ततराक्षपकत्वं विकट्प्य दूषयति । आ- 
क्च पकत्वं चत्यादिना । असम्मवादिति । स्वस्य सिद्यसिद्धि- 
भ्यां स्वव्याघातस्य जनायतुमशकयत्वादिति भावः । परव्याहति- 
भा्बोधनपरत्वादिते । यत्परः शाब्दः स पव शब्दाथं इति न्या 

येन॒ जातिप्रयागस्य परब्याहतिमाचत।त्पयकत्वन स्वव्याघात- 

ज्ञापकत्वासम्भवादेति भावः । असदुत्तरान्तराणामंपीति । छ- 
 खादीनामपीत्यथः । ज।तित्वप्रसङ्गादिति । तथा च स्वव्याघा- 

तकत्वं जातिलक्षणं न स्यादिति भावः । यति । स्वसजाती- 
ययुक्तन्तरक्रोडीङकृतत्वं स्वउ्याघातकत्वं प्रमेयत्वादिना साजा- 
त्यव्यावर्तनायाप्रयोजकाकारेण साजात्यमात्रं विवक्ष्यते अप्रयोजका- 



२३० न्यायपरिद्युद्धौ ।_ 

परपक्षस्य न दोषप्रसङ्गः स्वयमेव तथाविधयुक्तया दुष्यतीति न 
परपक्षस्य दोषपापादायितुं शक्रोति । यदि च तथाविधः 
युक्तिदुषए्पवामिपतस्ताधकमित्यभ्युपगम्यते तथापि परपक्षस्या- 

मिमतसाधकरवान्न काचित् क्षतिरिति जात्युक्तरस्य दूषकत्वं 
न स्यात् । स्वयमपि दुष्टे परस्यापि दूषक भव्रतिति चेत् 
तथा सति सर्वं सर्व॑स्य दूषकं भवेदविशेषात् । ततश्च 
मौनं वा नित्यकलदो वा क्षरणं कथक्ानाम् । जास्युक्तरवाध- 
कयुक्तेरपि युक्त्यन्तरबाधितत्वात् । भथमं निरुपद्रवमिति चत् । 
न परस्तादपि प्रसङ्गेन द्वितीयस्यापि निरुपद्रवत्वात् । कुतस्तद्य- 

नवस्थानिदृत्तिरिति चत् प्रथमस्य परित्यागेन यदभ्युपगम- 
कारश्च तत्तज्ञत्यसाधरणो मय्योदालङ्घनाभ्युपगमविदषो युक्ता 
ङ्गव्यागादिः । एतच्च युक्तयन्तरक्रडीङृतसदुत्तरव्यावतेनाय स्वश 

 ब्दाथेप्रदशंनाय वा परप्रतिक्षेपा्थं युक्तमित्युक्तम् । परपक्चप्र 
तिक्षेपत्वं चासिमानिकमेव तेन परव्याहतिसिद्धौ समीकरणाका- 
ह्ली जातिवादी तावतवे चरितार्थ इति पृवांक्तदोषानवका- 
श इति बोध्यम् । पतदेवोपपादयति । तथा च सतीति। नचु दु्ट-. 

स्य साधक्त्वमभ्युपगम्यते वा नवति विकद्प्यान्त्ये पृ्वोक्त- 
पकारेण स्थापनाया अक्षतत्वमभित्रव्याद्यमनूद्य परिहरति । यदि 
च तथेति । तथापीति । तथाविधयुक्तिदुटत्वेऽपीत्यथः । स्वव्याघा- 
तमज्ञानानश्चादयति । स्वयमपीति । भ्याहतिमेव स्पष्टीकरोति । 
तथा सतीति । सव स्वेस्येति । परपक्षोऽपि स्वपक्षं दृषयेदि- 
त्यथः । अविशेषादिति । दुष्टव्वादुत्वलक्षणविङेषानभ्युपगमा- 
दित्यर्थः । अत्रष्टापात्ति निवारयति । ततश्चेति । नन्वदुष्टमेव 
साधकमित्यभ्युपगम्यते इत्यभिप्रेत्य स्वीयस्य जाच्युत्तरस्यादुष्टत्वे 
तमालम्ब्य राङ्कते । जा्युत्तरवाध्रयुक्तरपीति । भ्रथममिति । 
स्वोक्तं जात्युत्तरमित्यथेः । त्वदुक्तेन प्रकारेण द्वितीयस्यापि 
निरुपद्र बत्वात्प्रथमे दु्रमेवत्यभिग्रेत्य परिहरति । परस्तादपीति। 
अन वस्थापय्याकुकः सुहृद वेन पृच्छति । कुत इति । प्रथमसंर- 
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मूलोऽयं परवाह इति भाव्यम् । अन्यथा सर्मत्रानवस्थाप्रसङ्ग 
प्रथमसंरक्षणपरसङ्गात् । समवायादिवरादिभिरिष्यत एवायमर्थ 
इतिचेत् कफं तदिष्टमात्रेण तथेव वस्तुस्थितिः अतिप्रसङ्गात् 
सूत्रितं च वैशेषिकाधिकरणे अनवस्थापकसवेद्षणोपलक्षण- 
तया समवायकरपनेऽनवस्थानप् । “समवायाभ्युपगपाच्च सा- 
म्यादुनवस्थितेः" इति । अतः साधने दूषणे वा यद्भ्यु- 
पगमे तथाविधः प्रवाहः प्रसजति तदेवादौ स्याञ्यं न 
चात्र क।रगानवस्थावत् गुणत्वं तदरैषम्यस्य स्वस्थाने वकष्यमा- 

क्षणेन द्वितीयत्यागादेवानवस्था परिहियतामित्यत आद । अन्य- 
थेति । प्रथमसंरक्षणग्रसङ्गदेति । जातिविशेषे समवायादृरप्य- 
भ्युपगमप्रसङ्गादित्यथः । एतदुक्तं भवति । व्यावृच्यनुगतविशिष्ट- 
प्रत्ययान्यथानुपपर्या विक्ञषसामान्यसमवायानाङ्खाकारे तज्रापि 
व्याइृच्या्यन्यथाचुपप्या विह्षाद्यन्तरस्वीकारेऽनवस्थाप्रसद्गन त 
पव त्यज्यन्ते । तथेहापि प्राथमिकजात्युत्तरमेव दु्रत्वारयञ्यता- 
मिति । अतिप्रसज्गादेति । कस्य चिदन्यस्यापीटशस्रन्तस्य वि 
श्ाषाद्ावपि विशेषादयन्तरस्वीकारसम्मवेन तत्रापि प्रापाणिकत्वप- 
सङ्गादित्यथैः । अनवस्थापादकस्वैदूषरणोपलक्षणतयेति । अनव- 
स्थापादकाः सरव विशेषादयः तेषां दूषण निराकरणे उपलक्षण- 
तया सुचकतयेव्यर्थः । अनवस्थानमिति । सुत्रितमित्यनेनान्व- 
यः । समवायाभ्युपगमाच्च साम्याद्नवस्थितरिति। समवायाभ्यु 
पगमाश्चासमज्स वेयोषिकमतम विप्रतिषेघाश्चासमञ्जसमित्यतो 
ऽसमञ्जसपदमनुवतेते कुतः साम्यादनवस्थितेः समवायस्याप्य- 
वयविजातिगुणवदुपपादकान्तरापक्षासाम्यात् उपपादकस्यापि 
तथत्यनवरस्थितेरसमञ्ञल्रामिति सूत्रा भाषितः । उत्तररूपा- 
यां जाताबुपपादितं साधनरूपायामपि जातो उत्तरा जातीरष्टान्ते- 

नततिदिशन्नुपसखंहरति । अत इति । बीजाद्कुरन्यायेनानवस्थापरि- 
हारमाशङ्खय निराकरोति । नचात्रेति । स्वस्थान इति । तर्कनिरूपण 
इत्यथः सदुत्तरवाध्ध्रतिरधयोभ्यावतेनायानभ्युपेतमयगदेन्युक्तम् 
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णल्वादिति । जातिद्धिधा । प्रतिपरमाणसमा भरातितकंसपा चति । 
तत्रानभ्युपेतमयदेन पतिभमाणेनानिष्ठापादनं भरतिभरमाणसमा। 
यथा चापकरषंसमादिष्पेकेकस्यां वा जातिविधायामसिच्छायने- 
कदोषसंग्रहं व्याचख्युः । तथा प्रतिप्रमाणसमायामपि सवी. 
निष्टसंग्रह न कध्िदोषः । ताश्लेन प्रतितरकेणानिष्टापादनं भ- 
तितकंसामा । नचायं विभागो नादरेशिक्त इति वाच्यम् । 
यथा परैः सत्रानुपदिष्टापि साधम्पतेधम्यसमादिसंग्राहिका 
परतिधम॑समोन्नीता तदत् ` सरवेसंग्राहकविमागस्वात्यन्तोचित- 
त्वात् । नच भूत्रोपदिष्टावां चतुर्विंशतौ सप्रैनाल्युदाहरणा- 
न्तभावः श्यः परैरपि कदिपितेनेव परतिधपेसमेन पत्यक्षाभा- 
सादिमूखस्य प्रतिरोधस्य संग्रहपलक्नणात् । तेनाप्वसं- 
गृहीतस्य उदाहरणान्तरस्यास्पाभिः प्रदशेयिष्यमाणलाच् । 

थ| उक्तं च तच्वरन्नाकरे । अमूषां जातीनामानन्त्याचतुर्विशतिरसौ 

प्रतितकसमाया जातव्यावतनाय प्रतिप्रमाणनेति साधनजाति- 
व्यावतनायापादनमिति । पकैकस्यां वा जातिविधायाभेत्ति । तत्त- 

ज्ञात्यवान्तरप्रकारभदेष्वित्यथः | सर्वानिष्टसग्रह इति । प्रतितकी- 
पाद्यानिष्टव्यतििक्ताशेषानिष्टसङ्कह इत्यर्थः । अन्यथा पूर्वाक्तदव- 
विध्य भज्येतेति ध्येयम् । न कथ्िदोषप इति । अनेकासां जाती. 
न।मेकत्वप्रसङ्गरूपो दोषो नास्तीत्यथेः । सामान्यतः क्रोडोकारेऽपि 
अवान्तरविधाभेद्स्यानपहवादिति भावः । तादशेनेति । तकंमू- 
खानिष्टापादन व्यावत्यते तकंणिति । तादृश्ाप्रतिप्रमाणमूलखानिष्टा- 
पादनम् । अनादेश्िक इति । सूत्रकारेणानुपदिष्ट इत्यर्थः । नञ 
सूत्रकारेणानुपदिष्ठानां जात्यन्तराणां सद्कहाय प्रतिधमेसमोपात्ता 
प्रृते च तादशाजात्यन्तरसङ्कह रूपभ्रयोजनाम।वादस्ति वैषम्यमि- 
त्यत आह । न चेति । अन्यदन्यस्मादित्यादिनेति। इदं च सूत्र शब्द 
परीक्चायामक्षपादीयम् यथाक्तम्। “अन्यदन्यस्मादन्यदित्यन्यतामावो 

नियमे नियमानज्ञानियम'” इति । शाब्दस्य मत्युच्चारणमन्यत्वान्न नि- 
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दशनाया । अन्यदृन्यस्मादिखादिना जात्यन्तरघूचनादिति । 
प्रज्ञपरित्राणऽप्युक्तम् । 

आनन्स्येऽपि च जातीनां जातयस्तु चतुरे । 
उक्तास्तद पृथग्भूता वरण्यावण्पसमाद्य इति । 

अत्र चतुदंशेति स्वग्रन्थोदाहूनकतिपयजातिमात्रपरिसेख्यानम्। 
नतु वस्तुतो न्यूनाधिकरसंख्याग्यवच्छेद्ा यम् । न्यायभूषणमता- 
चुसारेणापि चतुर्विंशतेः प्रदशेनायेत्वमेताभिमतम् । अस्मदुक्तं तु 
द्रैविध्यं सर्वजातिसंग्राहकम् । तयोरेव ह्यापा्यापादकमेदभिन्न- 
योरवबान्तरभेदाः स्वैजातयः । तथाहि द्रे अपि द्विषे । 

सामान्यत्तो विशेषतश्चति। अचर मरतिप्रमाणस्मायां सामान्यतो 
यथा । त्वत्पक्षव्रदस्पतपक्षेऽपि किंचित् परमाणं सम्भवेत् 
पक्षत्वा्यविरेषादिति । सेयद्ुपपत्तिसमेति सूत्रिता । विशेषतो 
यथा । यं कञचित्पपाणाभासमुपक्षिप्य यथा तदुक्तं षिवक्षित- 
साधकं तथेदमपि नचदेवं स्वदुक्तमप्यसाधकं स्यादविशेषा- 
दिति। एतनयुखमेदा एव परतिधमेभतिदष्टन्तभकरणतमादयः 
मरतिप्रसङ्गषमायां सामान्यतो यथा । यथा पक्षान्तरेऽनिष्पषत- 

त्यत्वामिति वादिना स्थापने सत्युच्यते अन्यदित्यादि अन्य- 
स्मादिति । अन्यभूतात्स्वस्मादित्यथेः। यथा घटेः प्रतियोभि- 
विेषनैरपेक्ष्येण घटत्वादिकं सावेत्रिकमवमन्यत्वेनापि भवितव्यम् । 
इह तु श्रूयमाणस्य शाब्दस्य स्वाप्रक्षयानन्यत्वादन्यत्व वुधर- 

मिति देतोरसिद्धिरिति प्रथमसूत्राथः । प्रकरम्यानियमाद्वणेविका- 
राणामिति पूर्वसूत्रे वादिना हेतुत्वेनोक्तमनियमं दूषयति । अनि- 
यम हत्यादिना द्वितीयसूत्रेण अनियमस्य स्वात्मनि चुच्यद्रत्तिभ्यां 
ताद्रमप्यव्याघात्ाद्धतारसद्धारात दद्वितायसरूताथ इत्याह । नन्वन- 

न्तानां जातना चतुद्रात पारसख्यनमचुप्रपन्नामत्यत आह । 

अन्नेति । प्रतिवन्द्व्यवाहितास्विति। 

३ © 
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कस्तथा त्वत्पक्षे ऽप्यनिष्टपरसङ्गः कश्चित्स्यात् । निपुणाभ्यु 
हने सवत्र दृषणसम्भवात् । आपातरमणीयत्वस्य सवत्रा- 
विशेषादिति । विशेषता यथा । एवं चेदनन त्वयेदं साध्यते 

दूष्यते वा तथा सति मदुक्तनानेन तकण त्वदुक्तिविपरीतं 
किंन स्याद्विशेषादित्यादि। एतदवान्तरविशेषा उत्कषष्षपा- 
दयस्तत्रापि स्वरूपसपर्भिन्यः काधित् । परतिवन्दिव्यवदहिता- 
स्त्वविशेषसमादय इति भिदा । 

एषं त्रिभागे शक्येऽपि विङेपानवधारणात् । 
वि्रिच्य सूत्रयामास गौतमो जातिसन्ततिम् ॥ 
व्याातञुखभेद दिरव्थानादेश्च दीयन् । 
वैचित्यमन्तेवसतां तदानन्त्यं न्यदशेयव ॥ 
न चानन्त्येऽपि जातीनां दुरविंवेचविश्ेषता । 

धर्मैणेकेन केषा्चिद विदेषप्रसनञ्जम् । 
साधनप्रतिवन्यायद् विङ्षसमो मतः ॥ 
साधम्योदेर्विपक्षाणां सपक्चत्वप्रसञ्जनम् । 
साधनप्रनिवन्या यत्स हि नित्यसमो मत इति। 
रक्षितयोरनबोजात्योः साक्षात्साध्यविपरीतापादकत्वाभावेन ` 

विपक्चादनां स्षपक्षत्वादिप्रसञ्जनद्वारा साध्यविपरीतापादकत्वात् 
प्रतिवन्यव्यवघानेन साध्यविपरीतापाद्कत्वमुक्तम् । उत्कर्षखमादौ 
तु तथाविधप्रतिवन्दिञ्यवधानाभावातूस्वरूपस्पदिीत्वमिति विवे 
कः । पतश्चोदाहरणेषु स्पष्टौमविष्यति । नन्वेवं विभागस्य शाक्य 
त्वे गोतमः किमथे जाति विविच्य सू्रयामासेव्यत आह । पव- 

मिति । विक्षेषानवधारणादिति । सामान्यविभागमात्रेण विश्ि- 
ष्यावधारणस्याभावादित्यथेः । नु तर्हिं तदचुसारेण जातीनां च- 
तुर्विंशतिविध्त्वमेवायातम् । आनन्त्यं तत्र कुतोऽवगतमिल्यत आह। 
व्याघातेति । व्याघातादे रुत्थानादेश्च वेचि्यं दश्चयन्नन्तवसतां शि- 
ष्याणां तासां जार्तानामानन्त्यं न्यदशेयदित्यथेः । नु जातीनामा- 
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स्वव्यापि दूषणं जातिरिति सामान्यसंग्रहात् ॥ 
अवान्तरविधाभेदस्यानन्त्येऽपि च गृह्यते । 
अरोषसङ्हदिकमप्पथिव्यादिटक्षणप् ॥ 
विशोधयिष्यमाणेषु विभागेषु च तत्वतः । 
विशेषलक्षगस्तैस्तेः सङ्कहो ऽपि भविष्यति ॥ 

वरदविष्णुमिध्रस्तु स्वव्याधातिपसङ्गो जातिः । साच 
चतुर्विंश तिषिेत्युक्त्वा साधम्यादिसूबुपादाय यथोद्यनं प्रायो 

क्ष्यलक्षणादिकयुक्तम् । एवमन्येरपि । वयं तु तदेवेदानीं 
मतिसस्कारमदूरविपकर्पेण भूमः । तत्र यदिदं सूत्रं “साध 

नन्त्येन तद्धिशषविवेचने दुर्धरं स्यादित्यत आह । नचति। अवान्तर- 
प्रकाराणामनन्तत्वेऽपि सामान्यलक्षणे सर्वेषां शाकयग्रहत्वे दष्टान्त- 
माह । अचान्तरेति । अप्पृथिव्यादिरश्चणमिति । जलावान्तरभेदा- 
नां पृथिव्यवान्तरमेदानामानन्त्ये स्वाभाविकं दवत्वगन्धवस्वा- 
भ्यां तल्लञ्चषणाभ्यां जलत्वपृथिवीत्वग्रहः शक्यते तद्वत् प्रकूतेऽपी- 
त्यथः । तज्रापि विभागेषु विविच्य कथ्यमानेषु विरशेषेरपि लक्ष- 
णोर्विंशेषितोऽपि त्रहोन दुरम इत्याह । विश्चोधयिष्यमाणेष्विति। 
यथोद्यनमिति । उदयनोक्तप्रकारानतिक्रमेणेत्यथैः । अन्येरपीति । 
आधुनिकैनैयायिकेरित्यथः । वयं त्विति। तदेव वरद विष्णुमिश्रोदय- 
नाद्युक्तमव प्रतिखंस्कारमभिमुखीशृव्येत्य्थेः । लक्षणेनाभिप्रती 
आभिमुख्ये शत्यव्ययीभावः । संस्कारपदेन रक्ष्यलक्षणादिसद्या- 
ङ्गिविश्चदीकरणरूपं जातीनामतिक्ञयाघानमुच्यते । अदुरविप्रकषं- 
णात्यन्तातिक्रमरहितेन प्रकारेण प्रवमः । अयं मावः । उदयना- 
दयभिदहिते जातिनिरूपणप्रकारे उक्तसंग्रहायुक्तनिराकरणाभ्यामना- 

क भ क ® # 

वदयकांशोपेक्षणन च जातीनां सत्ताङ्गीनिरूषणं कुमे इति । 

अनभ्युपेतयुक्त ङ्गात् प्रमाणात् प्रतिरो घतः । 
प्रत्यवस्थानमाचय्युः प्रतिधमेसलम बुधाः। 
साधम्यवैधम्यसमो तद्धदावेव सून्नितो इति ॥ 



२३६ न्यायपरिशुद्धौ । 

स्थेधरम्योत्कर्षापकषवण्यविण्येविकर्पसाध्यप्राप्त्यप्रा्निपरसङ्गप- 
तिदृष्ठान्तानुत्यत्ति सश्च यभरकरणदेत्वथांपच्यविक्षषे।पपच्युपलन्ध्य - 
लपलब्िनित्यानित्यकायंसमाश्च” इति । अत्र दरन्रात्परत्वातस- 
मशचब्दः प्रत्येकमन्वेतव्यः । सर्वानुगतस्तदथं एव च सामा- 
न्यलक्षणमिति प्रदर्धितम् । तत्र धूत्रकारोक्तयोः.साधम्येवेधम्ये- 
समयोरमूत्रितपभतिधमेममावान्तरभदतामन्ये व्याचख्युः । तत्क- 
स्य हेतोः तथाविधमानाभासमुखन परतिरोधोदाहरणान्तराणां 
दशेनादन्यत्र तु छलादौ जात्यन्तरे बा तेषामनन्तभावाच्च । 
जात्यन्तरस्य -कल्पनीयतव स्युक्तनापलक्षणस्याचिततवात् । 
अवान्तरमेदकथनस्य सवत्रा्ान्तरमेदसद्धावज्ञापनेन सप 
योजनल्वाचेति चत् । एवं यथ्तुक्तोदाहरणान्तराणि सम्भ- 

वन्ति तदा जात्यन्तरं वा तत्सङ्कदलक्षणं वा कलट्पर्नायमेव । 
तदिहानभ्युपेतयुक्ताङ्घेन भरतिपभमाणेन प्रतिरोधः प्रतिधर्म- 

सम इति परैः कदिपितम् । तज प्रतिरोधसम इति लक्षणसंज्ञाक- 

नेयायिकेरूक्तम् दुषयितुमञुवदति । अत्रेति । तत्कस्य हेतो- 
रिति । न कोऽपि तत्र देतुस्तदज्ञानमन्तरेणव्यथेः। 

अवान्तरभिदाः सन्ति सर्वत्रेति पसिद्धये । 
तौ चरस्वतन्त्ाभिमतौ | भत्यक्षादेः ममाणतः ॥ 
पव विधप्ररूद्धस्तज्ञातत्वन न सूज्रतम्॥ 

पररुकत्त दतुमाराङ्खत | तथावधात । जात्यन्तरामात । उक्ता 

भ्यच्चतुविङातज्ञातस्य पुथागत्यथः । तत्तश्रहखक्लषण वातं । ङ 

त खश्चणष्वन्यतमस्य तत्सच्राहकत्व वास्मरदुक्तप्रकारण सवस 

ग्राहकम् साम्रान्यट्क्षण वा कलट्पनयामात भावः । नच तद्य. 

त्तटश्चषणमव खक्षणान्तरतयङ्खाकरणायामत्याङरद्ख तत्र खन््यदक्षणः- 

क्ल्ूषो दोषं वक्तु तदुक्तं प्रतिधमेसमलकश्चणं चाञुवदाति । तदि 
देति । तत्र लक्षणसक्ञाकट्पनमभ्युपगच्छति । तत्रेति । हेतुमाह । 
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ल्पनशुचितम् । अन्वर्थसमाख्यासिद्धाबुपलक्षणसेन्नानितरेशस्य 
निष्फङरत्वात् । अपुत्रितत्वेन सुत्रातुषिधानव्यसनामावाच । 
तादृशेनैव बाधो बाधस्षपः। तत्रापि प्रकरणसम इति समा- 
ख्या यौगिकी परक्रियमाणायंतिच्यभिमानद्रारा कथचिन्नि- 
वेशिता । अनयोम्तत्तस्मातिरोधकवाधकमयोदालङ्कनाभ्युपगमपू- 
वकर्वादसदुत्तरभकरणसमातीतकालो द्धावनाभ्यां केवलनिरनु- 
ल 

योज्यानुयोगाच व्यवच्छेदः । तादशेनैवासिद्यापादनम- 
सिद्धिसमः । पवमनकान्तसमादयो ऽपि ग्राह्याः । 

एषां सामान्यसङ्कस्तु प्रागुक्तपक्रिययानभ्युपेतमर्यादेन प्रति- 
प्रभाणनानिष्टापादन भरतिप्रमाणसप इत्येव । अत्र साधम्ध- 

समादिसरतरेगेवासिद्धिममादयोऽप्युपखक्षिताः । नच तासाम- 

अन्वथंति । उपलक्षणसंज्ञानिवेशस्येति । साधम्यवेधम्यसमाश- 
व्दयोरूुपलक्षणसज्ञत्वादिति भावः । नन्वयुपरच्धिसमाद्ावुपल- 
क्षणसज्ञाया अभ्युपेतत्वादत्रापि तथा स्यादित्यत आह । अघुतरित- 
त्वेनेति । तज सूतितत्वात्तदचुसारो युक्त इति भावः । एवं भरकरण- 
समत्वेनाभिमते जातिविशेषे वाधसम इत्येव समाख्या यौगिकी 
युकेत्याह । तादृशेनैव बाध इति । उभयसाध्यात्पक्रियासिद्धे 
भरकरणसम इति सूत्रव्याख्याने प्रक्रियासाध्योऽथं इति योगकथना- 
तन्न्यायेन प्रकरणसरमरशाब्दोऽपि यौगिक इति वक्तुं शक्य इत्या- 
श्ङ्या तदानीं तादशयोगकट्पनङ्केरो ऽधिक्र इत्याह । पक्रियमा- 
णार्थेति । केवखनिरचुयोज्याञुयोगादिति । कारात्ययापदिषटप्र- 
करणसमाभासवचनादित्यथः । अनेकान्तसमाद्य इत्यादि पदेन 
विरुद्धसमो गृह्यते। नेयायिकैरुक्तस्यानभ्युपतयुक्ताङ्न प्रमाणेन प्रति- 
रोध हइत्यस्यासिद्धिसमादिसङ्काहकत्वाभावात्सखवेसङ्धःहकं ठक्चषण- 
माह । एषामिति । अनिष्ठापाद नामिति । प्रतिरोधवाधादीनां स्वषामा 
पाद्यानामनिष्रत्वेन क्रोडीकाराद चुगतटक्चषणसिद्धिरिति भावः । नन्व- 
खिद्धिसमादयो न सूचिता इत्यत आह । अ्रेति । असम्भव इति । 
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सम्भवोऽन्यत्र वावुपतरेश्ञः । पृथगुदाहरिष्यमाणत्वात् । तत प्र- 
तिरोधसमे तावत् सरूपं विरूपं चेति द्विषिधं प्रत्यवस्थानम् । 
वादिना परत्यक्षादियजनार्तीयेनाथैः साधितः तज्ञातीयेन प्रत्यव- 
स्थानं षरूपम् । तात्रा । भ्र्यक्षे प्रत्यक्षेणानुमानेऽनुमानेन 
शब्दे शब्देनेति । अतज्न। तीयेन तु विरूपम् । तन्त षोढा । यथा 
प्रत्यक्षे तदन्यभ्यां तथानुमाने शब्दे चेति । एवं बाध 
समादिष्वपि विभागो भाव्यः । तत्र सरूपं यथा । परत्यक्ष- 
वलादेकशन्द्र इत्युक्तं अङ्करयवष्टम्भादिसदृषृतपत्यक्षण अनेकः 
किन स्यात् न्यक परत्यक्षं स्वाथसाधकं मत्यक्षान्तरं तु नेति 
राजाज्ञा । नच सहकारिभेदो दोषः । प्रतिप्रत्यक्षं स- 
हकारिषेवित्याव । घतादिष्वतीन्धियेषु च गन्धादिग्रहणा- 

जातित्वासम्मव इव्यर्थः । अन्यत्र । छटादौ जाच्यन्तरे वा । तथा 
चासिद्धिसमादीनां स्वव्याघातकत्वेन जातिलक्षणसस्वादन्यत्राजु- 
प्रवे्लामावाच्च प्रतिप्रमाणसमायामेवान्तभावो युक्त इति भावः । 
तजा्यं प्रतिरोधसमं विभजते । तत्रेति । वाधसमादिष्वपीति । 
स्वरूपविरूपादि प्रव्यवस्थानमेदेन नवधा विभागो दष्टव्य इत्यथैः । 
अङ्कुल्यवष्रम्भादीव्यादिपदेन तिमिरदाषो गद्यते । अङ्कुल्यवष्ट- 
म्भादिसहकारिरूपदाषदु एटत्वान्न तत्प्त्यक्चं साधकमिति वैषम्यमा- 
शाज् निराक्ररोति। न च सहकारिभेदो दोष इति । वैचिञया- 
दिति । तत्तदिन्द्रियञ्यक्तिविषयसन्निकषीदीनां भ्रत्यक्चसहकारि- 
णां तत्काख्देशव्यक्तीनां च विलक्षणत्वादिव्यथैः । ननु त्र थ- 
त्यक्षसहक!रिव्यक्तीनां भिन्नत्वेऽपि कारणतावच्छेदकं प्रत्यक्षसामा- 
न्यनिरूपितमिति न तत्र दोषत्वयित्यतो दूषणान्तरमाह । घता- 
दिष्विति । तेखादिव्याच्रत्तन्रृतादिथव्यक्षे गन्धवणादिग्रहणं ख~ 
हकारि । अतीन्द्रियपदा्प्रत्यक्च योगजादृष्टविदोषदिव्यचश्चुखाभा- 
दिक सहकारि । तानि च न प्रत्यक्षसखामान्यकारणानीति 
सदोपत्वात्तषामापि स्वविषयसाधकरत्वे न स्यादित्यथः । अनुमाने 

र ता 
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योगादिसहकारिवेचित्याभ्युपगमादिति । अनुमाने तु सा- 
धर्म्येण बादिनापसंहरे साधर्म्येण वेधर्मेण द्वाभ्यां वा तथा 

वैधर्म्येण द्वाभ्यां वबोपसंहारे तयैव त्रिधा तिपरेति नव- 
धा मेदः । तत्र॒ त्रिधोपसंहारेऽपि स्षाधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
साधम्पेसमः । वरेषर्म्यण तु वैषम्यसमः । द्वाभ्यां तु सा- 
धम्यवेधर्म्यसम ऽति । आद्यो यथा । स्थावरश्षरारं भोक्व- 
धिष्ठितं जीवनिद्राभवोधादियोगितवात् मनुष्यादिश्चरी रवदिति । 
साधर्म्येण वा, यन्न भोक्त्रधिष्ठितं न तन्नद्रादियोगि यथा 
घट इति । वैधम्पण वा द्वाभ्यां वा वादिना साध्योपसं 
हारे छते जातिवराच्राह । यदि मनुप्यादिशरीरसाधर्म्यात् 
घटादिवेधम्यादुभाभ्यां वा स्थाव्ररशचरीरं भोकत्रधिष्ठितुच्येत 
तदा घटादिसाधम्यात् पाणिपादादिरदितल्राव् तन्निरात्म- 
फमिति किं न स्यादिति । एवं तत्रेव मनुष्यदारीरतरैध- 

म्यदित्युक्ते वैधम्य॑समः। समुचये तु साधम्पवेधर्म्यसम इति। 
आगमे यथा । अवैदिकर्दिसा न धवैः निपेधनञा्ं हि तथाह 
इति नेगमिकेनोक्तं वाद्यो ज्वरति। नेवं नियन्तव्यम् आगमा- 

स्वरूपप्रत्यवस्थानेन नवभेदान्विभागेनाह । अनुमाने त्विति । सा- 
धर्म्यैणेति । अन्वयव्याप्तिषुरस्कारेणेव्यथेः । वेधरम्य॑ण । व्यतिरेक- 
व्यासिपुरकारेणेव्यथैः । द्वाभ्यां वेति । अन्वयव्यतिरेकोभयभ्या- 
िपुरस्कारेणेत्यथैः। तथेति । प्रव्यवस्थान इत्यथैः । तिधा चरिधे- 
ति। वैधम्यणोपसखहारे ्रिधा द्वाभ्यामुपसदारेऽपि तिरति नव 
मेदा हत्यर्थः । तत्र नवानामपि मेदानां सामान्यक्रोडाकरिण तरे- 
विध्यमुदाहरणसोकयीय ददीयति। त्र तरिधोपसंहारेऽपीति । स्था- 
वरद्ारीरमिति। क्षलखतादिकमित्यथः । बक्षादे र्यां पणमुकुख- 
भविन दिवा तदुह्ासेन ग्लान्यर्लानिभ्यां च जीवनिद्ाप्रवोधा- 
दिकमवगम्यते । जीवश्चन्दो जीवनपरः। नेगमिकन । वैदिकेन 
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न्तरं हि तामपि ध्मयति. ्रेयःसाधनतया तेन तद्विधा- 
नात् । न चागमस्वे विष पश्यामः । परिग्रहस्य 

(क क + ५ ४4 

कस्याचित् कस्यचित् पाषण्डिभिरिति कोऽयं विशेषः । यथारुचि 
सवत्र परिग्रहादिति । विरूपं यथा स्फटिकादीनामवाधित- 
परत्पभिज्ञया स्थेय वैनाशिकः प्रातिवक्ति । यत्सत्तलक्षणिकं यथा 
उभयवादिसिद्धः क्षणापाधिः । सन्तश्वामी भावाः । नहि 

प्रत्यक्षं प्रस्यक्षमिव्येवानुमानेन न वाध्यते । ज्वाखामे- 
दानुभानेन तदैक्यप्र्यक्षस्याप्यवाधम्रसङ्गात् । अव्रिशिष्टा 
हि तत्र चात्र च प्रयभिज्ञा । अनुमाने च मेदगोच- 
रमविशिष्मिति । एवगुदाहरणान्तराण्यपि पञ्च॒ सखयमेवो- 
बाह्यो ज्वलति बोद्धस्तद्रष्यमाणः करुध्यतीत्यैः । आगमान्तरम् । 
वाह्याभ्युपेत अगमाभसः । तामपि । अवैदिकर्िखां धमेयति । 
धमेमाचष्ट इत्यथैः । तत्करोति तदाचष्ट इति णिच् वैनाशिकः । 
क्चणध्वसवादी । क्चषणोपाधिरिति । क्षणोपाघः क्णिकत्वाभावे त- 
स्य क्षणोापाधित्वं न स्यादत्यभिमानः । षटूश्रकारे विरूपप्रतिरो- 
धलमे एकः प्रकार उक्तः । अनुक्ताः पञ्च प्रकाराः स्वयमेवोदि- 
त शक्या इत्याह । एवमिति । पवमजोहप्रकारः । घरादीना- 
मबाधितप्रत्यमिज्ञया स्थेयं वैनाशिकः प्रतिवक्ति । घटादयः क्ष- 
णिकास्तथास्मद्ागमात् प्रमाणयोरविशिष्त्वन प्रत्यक्षेण वाधा. 
योगादित्यागमेन प्रत्यवस्थानम् । अनुमानस्य प्रत्यक्चेण यथा । दौप- 

स्य सदासम्पन्नसामग्रीकत्वन प्रतिक्चणोत्पत्तावचुमितायां जडः 
भरतिवक्ति । प्रत्थभिज्ञया स्थिरत्वावगमादिति । तंत्रैवोपसहारे 
तथा मद्भ्युपगतास्रोक्तंरिति शब्देन प्रत्यवस्थानम् । शब्दस्य विरू- 
पप्रत्यवस्थानं प्रव्यक्षानुमानाभ्यां यथा। आगमेन प्रपञ्चस्येदवरश- 
रौरत्वे उपसहत जडः प्रतिवक्ति प्रत्यक्षेण तदभावावधारणा- 
दिति । तथा प्रपञ्चं ईंदवररारीरं न भवति प्रमेयत्वादीरवरवदिति । 
पएषां च म्याद्ातिलङ्कनगर्भतया केवलनिरनुयोज्याञुयोगादि- 
शापं वक्ष्यतीति । सद्धिषया जातयः प्रतिपादिताः असद्धिषयाओ्च- 
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हनीयानि । अपषद्विषयाया अपि जातेरक्तव भक्रिया तत्र 
जातिवादिनः पर्यनुयोञ्यापेक्षणमपि स्यादिति विशेषः । एव- 
मनाहतप्रयोजकाकारतोट्येन प्रतिरोपे प्रतिरोधसम उदाह- 

तः । अथाङ्गाकततुरयभावेन तु बाधे बाधितसम उदादहियते । 
परश्ञरीरात्माधिष्टित वाक्यप्रयोगादिमस्वात् स्वशरीरवत् । 
इत्युक्ते प्रत्याह स्वशरीरब्यातिरिक्तस्वात् वणादिवदनधिष्टितमेव 
स्यात् । न्यदुमानरूपेषु तस्य चास्य च विशेषं पयामः। तुस्य- 
त्वे च तदेत साधक्पिदं नेति को नियन्ता । ततश्चानेन स्वसा 
ध्यस्षाधनात्पर्जं वाध इति असिद्धिसमादीनां पुनरेवश्ुल्थानम् । 
अनित्यः शब्दः छरतकत्वादिप्युक्ते परतिघरृते स्वयं सिद्धो हि 
हेतः स्वस।ध्यं साधयेत् नचासौ सिद्धः मत्यभिन्नमक्यसिद्धेः 
सा वेदैक्यं न साधयेत् मेदमपि कः साधेष्यति भरमाण- 
त्वप्रत्यक्षत्वादेर विशेषादिति । एवमनेकान्ता विरुद्धो वायं 
हेतुरित्युक्त्वाह । अनित्यत्वसाधकममेयत्वहेतुः प्रमेयत्वपरस्तुत- 

जातय उक्तश्क्रियय(वगन्तव्या इत्याह । असद्धियाया इति । 
नथु तत्र पयनुयोज्योपेश्चणस्य सस्वेन जातेदोषत्वं न स्यादित्य 
त॒ अह त + १/4 ५११८. । । चान्यज्न 5 

छाया जतरज्ाषप दष्लत्व नयामतामात मवि: । प(तराध- 

समपेश्चया बाधसखमस्य येदं दश्ैयति। अङ्खकृतेति । प्रत्यभि. 
ज्येति । सोभ्य गक्रार इत्यादिप्रत्यभिज्ञयत्य्थः । मदमीति । 

पएूत्रात्तरशब्दयार्भदे सिद्धे हि छृत्यनन्तरभावत्वं इतकत्वं सि- 
ध्प्रतीति भावः । अनित्यत्वसाधकप्रमेयत्वहतुरिप्ते । पक्षनि- 

देशे प्रमेयत्वऽनित्यत्वसाधकताभिपानमारं विबश्चितं वस्तुतस्तथा- 
भावादिति (क । भमेयत्वभरस्तुतदेत्वन्यान्यानिकान्तिकान्य 
दत 16 र । प्रमरयत्वञ्च ध्रस्तुतह्तुश्चत् ४ 

9 चिवाक्षतकस्लाचका 1१ क ~ 

ग्रह्यन्तं तयारन्य घरद्यः तदन्यवुक्तां श्रमयत्वत्रस्तुतहतू त- 

३१ 
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हेत्वन्यान्यानैकान्तिकान्यः प्रमेयत्वादिति । एवमनेकान्तिकपद- 
स्थाने विर्द्धपदप्रक्षपे विश्द्धता । तथान्यदन्यदपि । यद्यनेन 
हेतुनानेकातिकविरुद्धत्वादिकं न सिध्येद्रादिहेतुनापि कथं 
साध्यं सिध्येत् । नहि वाद्यक्त एव हेतुः स्वसाध्यं सा- 
धरयिष्यति प्रतिवायुक्तस्तु नेति कथं नियमकरसपनमिति । 
तत्रापि भविरोधवाधसमयोरिव मयोदाल्नाशयग मतया केवछ- 

निरनुयोज्यानुयोगात् विशेषः भतिसन्धानीय इति । अत्र सर्वत्र 
युक्ताङ्गहीनप्रतिङ्लमरमाणोपछम्भ उत्थानहेतुः दुषकमृके न सा- 
धारणं व्याप्त्यादियुक्ताङ्गान्यतमहानिः । साधारणदृषकमूलप्रद- 
वानोपयुक्तं सेवं पातनं बादिप्ताधनमसाधकं युक्ताङ्दीनभरतिभमा- 
णापादितदोषत्वादिति हि जातिवाक्याथेः । सः एव खा- 
त्मानमपि व्याहन्ति । यथोक्तपक्रियया जातिवादिसाधनेऽपि 
येन केनापि युक्ताङ्क्नप्रमाणेन तत्तदोषाणां तथा तथा 

दुभयापेश्वया अनेकान्तिकान्यच्वं साध्यमानं स्वापेक्षया वाधात्प्रस्तु- 
तदे तावनेकान्तिकत्वमादाय तदन्यत्वं प्रमयत्वे सिध्यतीति । विख- 
दतेति । साध्येति दाषः । तथान्यदन्यदपीति। अगप्रयोजकत्वाद्यवा- 
न्तरमेदा अपि तत्तदन्यपद्प्रक्चपेणानया महाविद्या साधनीयाः 

इत्यर्थः । कथमनियमकस्पनमिंति ॥ वाद्रम्मे तथा नियमस्या- 
कृतत्वात् करणे वादासम्भवादित्यथेः । प्रथमं नियमकट्पनं नीत्य 
न्वयः । ननूक्तानामसिद्धिसमादीनां कवटनिरजुयोज्याञुयोगादिः- 
क्वाषाभावान्न जात्व हेत्वाभासामासवचनानां केवलनिरनु- 
योञ्यानुयोगत्वस्य पूर्वमेवोक्तत्वादित्याराङ्खयाह । तत्रापीति । प्र 
तिसेधवाघसमयोरिवेति । अन्यथा तयारपि मवद्भ्युपगतजा- 
व्योः केवलनिरयुयोञ्यानुयेागतेव स्यादित्याशयः । उक्ताखु जा- 
तिविधास्ववदयं वक्तव्यायां सप्ताङ्ग्यां टकश्ष्यठश्चषणावसरफलानां 
चतुर्णा खुगमत्वादुत्थानमरूटपातना निदरीयति । अत्र सवेत्रेति । 
प्रागेवेति । प्रातबन्धाद्यांहक पएवत्यथः । नियमरादहे तस्यापीति । 
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दशेयितुं शक्यत्वादिति । न च व्पाप्स्यादियुक्ताङ्गपेव न भ 
वतीति वक्तु इक्यं प्रागेव तत्समथनात् । अन्यथा जाति. 
वाक्यस्य दषणव्याप्त्यनभ्युपगपे तत्पयोगनेष्फसयपरसङ्गात् । 
अतो नियमरहितस्यापि दूषकत्वनियपपिच्छन् प्रतिक्षिपति 
स्वीकरोति च नियपपिति सोऽयं इषटप्रेवाहमन्त्रन्यायः । अपि 
च देतुसाध्ययोरन्यतरवलात्कस्य चिदनिषएटस्याव्याप्चधमस्य 
दृष्टान्ताव् पक्षे पक्षाद्दृष्टन्ते वा सथुत्कपेपसञ्जनसुत्कषेषमः। 
तत्र हैतुबखेन दृष्टान्तात् पक्षे समुन्कषां यथा । यदि कृत- 
कत्वाद्टवबदनित्यः शब्दः तद्रदव तत एष सावयवोऽपि किंन 

साध्य्या्तिरहितस्यापि स्वसाघनस्येत्यथेः । दुषकत्वनियममिच्छ- 
न्निति । तथा च व्याघाताज्ञातिप्रयोगो बषलोद्धाहमन््ायते । अम- 
न्जकत्वेन विहिते शुद्रविवाहकमणे मन्बोच्ारणं हि व्याघाः- 

तमावहति तथा जातिवदिनो जल्पनमिति भावः। 
अनभ्युपेतमयोदमानेनानिषटटसाधनम् । 
्रतिमनसरमाजातिः प्रतिरोधादे तद्धदा इति सङ्क्हः । 

प्रतिसेस्कारमदूरवरिप्रकप्रंण धनत्रूम इत्युक्तोऽथः 
अनभ्युपेतयुक्ताङ्गास्प्रमाणात्प्रतिरोधतः। 
प्रत्यवस्थानमाचख्युः प्रतिधमसमम्बुधा इति । 
लक्षितायां प्रतिधमेखमायां लक्षणदेषग्रद शंनेन लक्ष्याधिक्व- 

प्रदरोनेन च निव्युढः । इदानीमुत्कषेसमायामपि त निवाहं द्- 
दायति । अपि चति । तजन नैयायिकैः 

कस्याप्यनिष्रधर्मस्य वादिसाधनशक्तितः । 
दण्ट(न्तात्पक्च उत्कषे उत्कष सम उच्यते॥ 
हति लक्षणमुक्तम् । 
तच्राव्यासिमसिप्रत्य स्वथं लक्षणान्तर रचयति । हे त॒साध्ययो- 

रिति । अविरेषसमातो मेदप्रशनायाक्तं हेतुखाध्ययोरन्यतर- 
बलादिति । तज हि सत्वादिना हेत्वन्तरणोत्क्षों वक्ष्यते । दष्ठा- 
श ४ 

थमुत्कषप्रकृतानुपदे शनाथीन्तरनिग्रहस्थानत्वं तद्यावतनायानिष्रस्ये- 
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स्यादिति साघ्यवछेन यथा । यदि घटवदनित्यतवं श्ब्दस्येष्यते 

अनिव्यत्वसहचःरेतं सावयवत्वमप्यस्य स्यादिति । नचसा- 

धनक्वेवोत्कषे इति राजाज्ञा साध्यश्चत्वापि तद्विरोधात् । 
अनिषएटलाचप्रिमेषा्च । एवमव पद्ठ दुृष्टान्ते सपुत्कषस्याप्य- 
सम्भवा निरस्ता । यथा हि कतकत्वाच्छन्दो नि- 
त्यशचेततद्रदेव तत॒ एव सावयवोऽपि स्यादिष्युत्कृष्यते । तथा 

शब्दवदेव तेनैव घटोऽपि निरवयवः स्यादित्युत्कषैः शक्यः 
समं चाभयत्रानिनष्त्वम । अनतिप्रसक्तपषमञ्जकविशषयेगश्च 
दाब्दघटयोः साधनाङ्गशक्योत्कर्षं इति छक्षणव्यवस्थितेश्च । 

ननु शब्दाद्टे निरवयवात्कपं शन्दानित्यत्वस्य किमायात्तमिति 
चेत् । धपराच्छब्द सावयवोत्कर्पेऽपि तस्य किमायातमिति 
तुरम् । तत्र॒ निरवयवत्वे सस्यनित्यत्वमभिमतं साव- 
यवत्वेन व्याहन्यत इति हेतुदृषणपयवसायि विरेषविरो- 
धश्चोदितः स्यादिति चेत् । तथापि साध्यमानस्यानित्यत्र- 
व्युक्तम्। अनिष्टञयाप्तयापाद्ने सतकंत्वेन जातित्वामावानद्यावतैना- 
याञ्या्षत्रमेस्येति । वक्ष्यमाणसरवेखश्चषण सद्खदे णाव्याक्तिपरिहाराय 
दष्ान्तान्पक्च इत्यादि । उभयजानिष्त्वमिति । शब्दस्य सावयव- 
त्वस्य घटस्य निरवयवत्वस्याप्यनिष्ठत्वमस्तीत्यथः । अनतिप्रसख- 
क्ताते । विपश्चाद्यानरत्तछृतकत्वयोगी यथा शब्दे सावयवत्वप्रसञ्ज- 
कस्तथा स प्व तथाभूतो घटे निरवयवत्वमपि भरसञ्जयितुमीष 
इत्यथः) व्यवास्थतजातलक्षणस दाऽ प्यस्तात्याह् । राब्द्धरखया- 

रिति । ननु वाद्युक्तसाध्यप्रत्यवस्थानाय हि जातिध्रयोगस्तथा च 
साध्नदाक्तया ष्टान्ते ऽनिषटटसयुत्कपं साध्यप्रत्यवस्थानमेव ना- 
स्तीति स जातिरिति शङ्कत । नन्विति । परम्ुखेनोत्तरं वाचयि- 
तु प्रतिवन्दिमाह । घटादिंति । स्वपक्च देतुदोषपर्यवसानमा- 
दाङ्ते । तमेति । साध्यविराध।पादक देतुदोषं बाचयितुमाह । 
तथापीति । साध्यविरोधपयव्रसानमस्ति स्वपक्च इति शङ्कते । 
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मात्रस्य न किञ्चिद्धीनम् । प्रतिवन्यभिप्रायेणोषाध्यमिपरा- 
येण वा -तदुत्कषे इति चेत् ठट्यम् । घटस्य निरषय- 
वत्वपरसङ्गे कथयुपापिन्यञ्चनमिषति चेत् शब्दस्य साव- 
यवत्वे कथं सावयवत्वमनिखत्प्रयाजकर ततश्च सावयवत्व 
प्रसङ्गो विपयेये पयेवस्यन् परयोनकामाविं व्यनक्तीति चेत् 
तर्हि प्रयोजकं सावयवत्वमन्तरेण यदि प्रयोज्यं शब्द् स्या- 
द्वटेपि तथा स्यादिति प्रसङ्गे तात्यात्तसययुपाधिव्यञ्जनम् । अथ 
व्यापकस्ावयवस्वनिद्रर्या व्याप्यानित्यलनिष्टत्तिः पक्षे ऽभि- 
मेता इह तु न तथेति तदप्यसत् । अपकषसमाद्ावेशेषमस- 
डात् । अत्रापि च घटे निरवयवत्वत्रियंयदशेनेन पञ्तेऽपि 
तत्समानयोगक्षेपतया साध्यनिटत्तिसपथनाभिप्रायस्याविरो- 

धादिति तिष्ठखेतत् । तदिह कस्पचित्साघनाङ्गस्य किञ्च. 
वो ९५ 

ग्रातिवन्दौति । त्वदुक्तमेवास्माकं समाधानभिति स्वाशयमाविष्कृत्य 
परिहरति । तुल्यमिति । स्वपश्च उपाधिः्यञ्ज कत्वस्ुत्कषेस्यारित 
न परपक्ष इति वेषम्यमाशङ्कते । रस्येति । तच्राप्यवषम्यं प- 
रमुखेन वाचयेतुमुपाधेव्यञ्जनध्रकार पृच्छति । शाब्दस्य साच 
यवत्वे कथमिति । परिहतौराश्चयमजानानः स्वपक्ष उपाधेव्यञ्जन- 
प्रकारसुपपादयति । सावयवत्वमिति । स्वाहायमुद्घाटयन् वेषम्य- 

 मपाक्ररोति । तर्दति । पुनरपि प्रकारान्तरेण वैषम्यमाशङ्कते । 
अथेति । अविन्चेषप्रसङ्गादिति । साध्यनिन्नत्तिपर्यन्तस्य ज(तिका 
यत्वे ऽपकषेसमाद विशेष पएव स्यात् तथा चोपाधिसलरमथेन एवास्या 
जातेः पर्यवानं वक्तव्यमिति न वैषम्यमिति भवः । साध्य 
नि्रत्तेः सद्धारकत्वाद्वारकत्वकृत  पएवोत्कषापकषेसमयो भद इति 
यदि तदाप्यवैषस्यमाह । अत्रापि चेति । एतावतः शङ्कापरिदारप्र- 
बन्धस्यात्यन्तानिपुणशिक्षात्मकत्वमभिप्रत्याह । तिष्ठत्वेतदिति । 
एवमप्यवेषम्यमजानतः प्रत्युक्तिरचुवादानर्दति भावः। अत्रापि छ- 
क्ष्य लक्षणावस्रराणामङ्गानां खुगमत्वात्तद्याति।रे्तान्यङ्गानि दरोयति । 



२४६ न्यायपरिशुद्धौ । 

दनि परति व्पाप्यल्राभिषान उत्यानहेतु; । हेतुतरिप्ैय दृष्य- 
परतिकूलतकंयोगसुखेनाभयोजकत्वमारोप्यं विङेषविरुदधत्वं वा 
तत् भ्रान्तिः फठं दुष््वमूं तु युक्त ङ्गहीनत्वम् । व्याश्चिलक्ष- 
णाङ्गस्य जातिसाधने हानेः । नहि यत्कृतकं तत्सावयवमिच्यादि 

क्रियया तदयिपतेषु व्याधरिग्रहीतुं शक्या । शब्दादिष्वेव 
वाधद्शेनात् । अतो यद्यव्पाप्यमव्याप्कं न साधयेव् कथं 
तन्निदशंनेन व्याप्यस्य व्यापकरसाधनं प्रतिरुध्येत । व्या- 
पंच कृतकत्वमनित्यत्वेन । अनित्यावस्थान्तरातिरिक्तस्य 
मध्व सस्यामावात् भावेऽपि भावत्वे सतीति विकषषणन वा. 
करुतकत्वलक्षणान्तरेण बा तन्चवच्छदसिद्धेः । निद्टत्तपति- ` 
वन्धस्वरूपधाप्रमुक्तथीविकाशचे च तदतिरिक्तागन्तुकसाध्य- 
स्वलक्षणकरतकल्वस्याभावादिति । अयुक्ताङ्गाधिकतवं वा । यु- 

क्ताङ्गदहीनप्रतितकैराहित्यस्यापि साधनाङ्गतवेन स्वीकरणात् । 
अन्यथा जातिसाधनेऽपि तादजाङ्गयागस्य संखाच्सखनव्याघातः । 

तथा हि नेदं साध्यसाधकमव्याप्तधर्भोत्कषेमुखेन विरुद्धत्वात् 

तदिहेति । खाघारणदुष्टत्वम्टप्रदरोनेपयुक्तं पातनं दशयितुमा- 
ह । अत इति। ननु ध्वंसे व्यभिचारात्कृतकत्वमनित्यत्वव्याप्तं न 
भवतीत्यत्राह् अनित्यावस्थान्तरातिरिक्तस्येति । नेयाथिकः 
मतनाह ।भावभ्पात । ृ तकत्वल्क्चणान्तरण वात कत्यनन्तरभावः 

सत्तायोगित्वं कृतकत्वम् । इदं च ध्वं से नास्ति ध्वसे सत्ताया नेयायेके- 
रनङ्गाकारादतो न व्यभिचार इति भावः । नन्वेवमपि मुक्तधीविका- 
श्रो व्यभिचारस्तस्य कृतकत्व{दनित्यत्वाभावाच्चेत्यत आह । निच्- 
तप्रतिबन्धेति । प्रछ्ृतिसंसगे रूपप्रतिवन्धके निचुत्ते खति स्वेन रूपे- 
णासिनिष्पद्यते इति श्रुत्या प्रतिपादितः स्वरूपतः प्राप्तो मुक्तस्य 
धीविकाडशा आगन्तुकसाध्यतायोगी न भवतीति पूर्वेमस्ततः क- 
त्यधीनस्वरूपञतक्रत्वस्य न तत्र व्यभिचार इत्यथः । तादृशेति । 
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सम्भतिपन्नाविरुद्धवबदिति हि जातिवाक्याथः । इदफपि साधनं 
न दृष्ध दूषथव ततापि तथाविधाव्पा्षपर्म्कपस्व सुशकत्वत् 
सन्ति हि धमांः साध्यस्राधनातिरेकिणम्तत्सहचरिताः स. 

प्रतिषन्नविशुद्धवतिनः । अन्यथा पक्षद्टान्तवेषम्यापिद्धिभ- 
सङ्गात् । एवमुदाहरणान्तरेष्वपि प्रच्युत्तरं योज्यम् । नन्वेवम- 
स्तवव्याप्तधर्पोत्किर्ष स्वव्याघातः व्या्तीत्कर्षे तु कथम् । न कथं 
चित् इष्टव्याप्ोत्कर्पे भरहृतानुपमर्देनाथान्तरनिग्रदस्यानलात् । 
अनिषटव्याप्तापादने सत्तकतरेन जातित्वा मात्रात् । अत एत्र 
ह्वरानुमानादिषु व्याप्रीत्कषस्याजातितं स्थितम् । उक्तं 
चानुमानिकेरपि व्याप्तौ सत्यां नेदमनिष्म् असत्यां तुन 
प्रसङ्ग इति । यद्यपि च कायंत्वादिलक्षणहैत्वेक्षया शरीर. 

तथाविधेन तकण योगस्य सचवात्तद्राहित्याभावाजा।तिसलाधनम- 
प्यसाध्रक स्यादेति स्वव्याघात इव्यर्थः । अन्यथेति । सम्प्रतिपन्ने 

विख्द्धे ताद शधमाङ्घाकरेऽखि!द्धधसङ्गादेत्यनततः पश्चत्वरछान्तत्व- 
त्वयोर ङ्गीक तेग्यत्वेन तत उत्कषंस्य सुरखुभत्वादिति व्यापोत्क- 
षस्य जातित्व मन्वानः राङ्ते । नन्विति । तदभिमानं खण्डयति। 
न कथचिदेति । व्याप्चोत्कषेस्य जातित्वमिष्ठोत्कषं ऽनिष्ठोत्कपं 
वेति विकर्प्याद्य आह । इष्टेति । एतेन स्षित्यदेः सकर्तैकत्वे श- 
रीरजन्यत्वमपि स्यादिति वैदिकः क्रियमाणमापादनमुत्कषैखमा 
जातिरिति प्रख्पन्तो हैतुकापसदा निरस्ता इत्यभिप्रत्येदवसानुमा- 
ने श्रारीरजन्यत्वापाद्नस्य सदुत्तरत्वे प्रतिष्ठितमित्थाह । अत 
इति । आनुमानिकेः । नैयायकै रित्यर्थः । शरीरजन्यत्वादेः 
साधनमुखनोत्कषं जातत्वेऽपि सखाध्यसुखेनात्कर्षण तथात्वमिति 
दरयति । यद्यपीत्यादिना । समयकरण।दिकम् । पद् पदाथसम्ब- 
न्धकर्पनादिकम् । आदिपदेन घरादिरचना प्रकारापदेशः 
तदथोनुष्टाननिदरनं च गृह्यते । तत्र सश्ाधिर पवेदवरः 
धाते सवेमुपादेरतीति भूतावेश्चन्ययिन शरीरपरि्रदमा- 



२४८ न्यायपरिशुद्धौ । 

जन्यत्वा कया पकरतवं पक्षी कृतेष््ेव दुवोदिषु वाधानिरस्तपर । 
तथापि सिषाधयिपितसकतेकलत्वायपेक्षया तेषां व्यापकत्वस्य 
दुरपन्दवतराव् साध्यञुखेन उत्कर्षे तस्य व्याप्यलान्न दोषः 
बदप्रणयनादिषु चेशवरस्यापि सदरीरस्यव -कतृत्वं परेऽप्य- 
युजानते । तत्र चद्याप्त्येव शरीरपरिग्रहः तुस्यमन्यत्रापि । 

(ल अथ तज्निरपक्षं कचित्कवित् कतेत्वं तदा सशरीर एव भण- 
यतां वेदम् । समयकरणादिक च तस्याशक्याभाव्रादिति । 
व्थापकाभासनिच्या कुतधित् कस्पचित व्याप्वाभाप्तस्याप- 
कर्षेण मपकर्षस्मः । स॒ चानेकधा । पक्षात्सपन्षादुभयतो वि. 
पक्षाचेति । पक्षादपि. हेतुमाध्ययोरन्यतरस्य द्रयोवां तथा 

हुः । कवृत्वस्य शारीरव्याप्त्यभावे श्ित्यादिकरणवदशारीरस्येव 
दाक्तस्य वदप्रणयनसङ्कतकद्पनाचारनिद रनसम्मवात्तत्र भूतावे- 
श्ान्यायन शशर्परग्रहो न कल्पनीयः स्यादिति भावः। 

दताः साध्यस्य वा शाक्त्यानिष्टाव्याप्तप्रसञ्जनम् । 
पक्चाद्दष्ान्ततो वात्र तज्रात्कर्षसमो भवत् इति सङ्कदः। 
अन्न वा तत्र वति वाकारोुषञूजनीयः। अचर तत्र छब्दौ पक्ष 

दष्टान्तपरो । 
व्यावृत्त व्यापकाभासे पक्चतो लिङ्गसाध्ययोः। 
आकष।ऽन्यत्र तजर स्याद्पकर्पसमः स्फुट इति । 
परोक्तमपकषसमलक्षणं वक्ष्यमाणोदादारणान्तरासखङ्कदादव्या- 

िदुष्टमित्यभिप्रव्य स्वयमपकषंसमलश्चणमाह । व्यापकाभा- 
सानच्त्तेति । इष्टनिचृत्तिरूपानिष्रापादकतकरूपसदुत्तरव्यावतेनाय 
व्यापकाभासनिच्रच्यत्यत्रामासपद मुक्तम् । उभयतोऽपि पश्चसपक्चा- 
भ्यामित्यधेः । पवभुमयच्रापि । उभयोर्वेति । हेत्वभावसाध्यासाव- 
योरित्यथः । विपक्षमाजादति व्यतिरेकदष्टान्तीहृताद्विपक्चादिः- 

त्यथः । अचर साध्वामाव्रापकषंस्य दूषणप्यैवसायित्वामावातस- 
नोत्क्रष्टञ्यः । हेत्वमावापकषेस्य तु दषणपयंवलाधित्वं वक्ष्यति । 
मयुष्याद्ञक्यक्रिवत्वादिति । मनुष्यजृत्यसाध्यत्वादित्यथेः । क्षि 
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` पक्षात् उभयतोऽपि ।. विपक्षा त्यतिरेकरष्ान्ताद्धेसवभाव- 
साध्याभावयोरन्यतरस्योभयोवां विपक्षमाच्राद्धेवभावस्य इति 
विशेषः । तत्र पक्षादपकर्षो यथा । यदि घटादिवत् कार्यत्वात् 
कषित्यादिसकतेकं साध्यते तदा आसादिवन्मतुष्याशक्यक्रिय- 
स्वात्कायैलखं सकतैकत्वधुभयं वा चन बाध्येत तेत् 
साधयेत् इदमपि बापेत न चदिदं न तदपि अदिशेषादिति । 
अत्र हेखपकर्षं स्वरूपासिद्धिः साध्यापकपें बाधः उभयापकर्ष 
तूभयमिति । अपीक्षितोदाहरणान्तराणि त्वेतावति विभ्रान्ता 
नि सपक्षादपि हि तयोरपकषं साध्यविकटस्वपाधनविकख्लो- 

भयविकर्त्वानि । व्यतिरेकटछान्तीङ्गताद्विपक्षादेल्वभावमा- 

ध्याभावयोरपकर्षे साधनाग्यारत्तत्वसाध्याव्याटृत्तत्वोभयाव्या- 
ठत्तत्वानि । तत्रापि हेतुदोपचिन्तायाममयोजकत्वानैकान्त्यादि । 
अदृष्टन्तीहरताद्िपक्षमात्रादधेत्वमावस्यापक््वे तु विरोधः सा- 
धारण्यं वा । नचेवमपकपष।णामसम्मवर उत्थानरेत्वाच विशेषात् । 
नापि जःत्यन्तरेऽन्तमौवः तष्टक्षणानन्वयात् । अ्रिशेपप्सङ्गमा- 
तरा्यविश्रान्तेश्च । नाप्यजातित्वं युक्ताङ्गहान्यायव्रिशेषात् । 
अपकपषंसमसमाख्यानिरुक्तिमात्रेण संग्रहे सम्मव्रत्यनुक्तपमा- 
ख्यान्तरोन्नीतिश्वायुक्ता । नचापाद्यदोषमेदालास्यन्तरता। पक्षा- 
त्यादावसिद्धिवारणाय मयुष्यपदम् । किञ्चनेति । यक्किञ्चिदित्य- 
थैः । साधनाव्याबत्तत्वेति । तथा सति व्यतिरेकदष्टान्तत्वं 
न स्यादित्याशयः ।. अगप्रयोजकन्वानैकान्त्यादीति । साध्यव्याचुत्तौ 

व्यातिग्रहाभावेनाप्रयोजकता साधनाग्याब्त्तौ अनैकान्त्यम् । आदि- 
पदेन बविरुद्धत्व गृह्यते । साध्याभावसामानाधिकरण्यमेव साध- 
नस्यन नियतसामानाधिकरण्यं नियतसाध्याभावसामानाघेकर- 

ण्यमेव हि विरोध इति यदि कश्चिद् व्रूयात्तं प्रत्याह । अखाधारण्यं 
वेति । अविशेषस्रमाद्ाचन्तभावशड्कां निराकरोति । दोषभेदा- 

३२ 
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दवेत॒साध्ययोरपकऽप्यिद्धिवाधलक्षणापाचमेदेन तस्मसङ्गात् । 
तत्र सपक्षादपकषणं यथा । विगीतमीडरशशैरम् ईस्वरतज्जञा- 
नेतरद्रव्यत्वात् संप्रतिपन्नरामकृष्णादिक्ञरीरवत् इत्यत्र श्वरेतरत्वं 
रामादिशरीरे दुत्रचं ईख्वस्थैव सर्व्॑र सवेशनब्दार्थत्वाव तद्य- 
तिरेकव्यापकतया शशद्युङ्गादिषु टदृषएटस्यासखस्य संप्रतिपन्न- 

शरीरे निष्टत्तेरिति दैत्वपकर्षात् साधनविकल दृष्टान्त इति । 
साध्यापकर्षेणं यथा । रामकृष्णादिज्ञरीरस्येश्वर शरीरत्वं नास्ति 
इश्वरो ह्यशरीरः यच्छरीरं तच्छरीरिणः कर्मफरमोगायतनं 
यथा कषत्र्गशरीरम् इदमपि चेदीदवरश्रीरं स्यात् तत् कमेफल- 
मोगा्त्वपरसङ्गः । नच तदस्ति अतो न तच्छरीरमिति । उ- 

भयतो ऽप्यपकपषणमप्येतेनेवोदादतेग्यम् । विपक्षाद्धेखभावापक- 
णं यथा । धूभानुमाने कशिदाह यदि महानससाधर्यात् ष- 
वतो महानप्तसाधम्योन्तरवान् तदि निधरंषलन्पापकतया ख 
ुष्पादिषु दष्टस्यासच्चस्य व्याषत्तौ निधूमत्वमपि व्यावर्तेत । 
नहि व्याप्यान्रापकः सिध्येत् व्यापकानिदृस्या तु व्वाप्वभूत- 

दित्ति । साधनविकठत्वादीनासुक्तानां स्वरूपासिख्याचपेश्चया 
भिन्नत्वादिव्य्थैः । विगीतमिति । पृथिव्यवादिकमित्यथैः । व्यति- ` 
रकव्यापकनयेति । ईंदवरेतरव्यापकतयेत्य थः । इंदवरेतरत्वञ्यापक्ष- 
तमेवापपादयितुमीदवरस्यैव सवेशाञ्दवाच्यत्वादित्युक्तम् । अ- 

न्यथा घरादावव व्यभिचारेणासचवस्य हेतुव्यापक्तेव न स्या- 
दिति बोध्यम् । महानलसाघस्यादिति । धूमवच्वादित्यथैः । 
साधम्यौन्तरवानिति । वन्हिमानिव्यथेः । खपुष्पादिघु। गगनकुखु 
मदिष्वित्यथेः । व्याघिमङ्गख यथायथ तत्रतत्र प्रव्यश्चाजुमानागमे््राह्य 
दति । असच्वस्य निधूमत्वव्यापकता प्रत्यक्षतो भश्चा । इदवरेतरत्व- 
व्यापकता व्वनुमानतः इंदवरस्याप्रत्यक्चत्वन तद्धटितव्यापकताया 
अप्रत्यक्चत्वात् भोगायतनत्वरारीत्वव्यापकता च “यस्यात्मा शरीर 
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या व्यापिकान्याप्यनिषटत्तिन सिध्यतीति सुवरचम् । ततश्च नि- 
रग्नौ महादरदे निधूमत्वनिद्ठस्या हेतुदततेरनेकान्तः । एवं म- 
हाह्दे व्यतिरेकदृष्ठान्ततया निद्रितेऽप्यसचखनिदस्या साधना- 
भावं साध्यामावयुभयामवरं वा व्यावृत्य व्यतिरेकम्रहणं 
वध्यमिति । अत्र व्यापकनिष्ट्तिवन्रःपकाभास- 
निषत्तेरपि व्याप्यत्वाभिमान उत्थानहतुः । यथायथ पक्ष 
हेत्वादिसाधनाङ्गं दूष्यं बाधादिकमारोप्यं तदूध्रमः फलम् 
दष्टत्वमूलं त्वसाधारणं युक्ताङ्हानिः । व्यापकत्वमनाहत्य 
सहचरितमात्रनिटस्या व्याप्यतरनिषच्युपन्यासात् । व्पाप्निः 
भङ्ग यथायथं तत्र तत्र प्रत्यक्षानुमानागमे्रह्मः। अयुक्ताङ्गा- 
धिकत्वं वा वस्तुमिद्धः सषहट्चरितसमस्तवस्त्वन्तरनि्ट- 
त्यभावयेक्षाङ्गीकारात् । अव्रिषयदत्तिखं बा व्याप्यनिवमैनानु- 
गुणव्यापकनिरत्तिशक्तः सहचरितनिरक्तावपि चरणादिति । 

एवमपि चेत् किञ्चित् बाध्येत तदा बाधितावाधेतन्यवस्यै- 
वनस्यात् सवत्र यत्किथ्िःमहचरितनिष्टत्ेः सुलभत्वात् । 
अत एव साधारणस्वन्पाघातः जातिवादिसाध्यादि- 

प्वप्यपसाधकवादिषु सहचरितधमान्तरिरहस्यावरपं मावात् । 
अन्यथा जातिसाघनेऽपि पक्षहेवादिपिभागस्य दुवंचरवप्र- 
सङ्गात् । वादिसाधन स्वसध्यसाधकं न मवति सहच- 
रितनि्ट्यपह तवि षयतवात् । निषिद्धत्वनिषत्तिलुण्ठितसाध्यनै- 

यस्य पृथिवी शारीरम् श्च्छागृहीताभिमतोरुरे हः अनहनन्नन्यो ऽभि 
च।करीति'” इत्याद्यागमेमेन्चेति विवेकः । पातनप्रदश्शनमुखेन सा- 
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धारणदुष्रत्वभुलं स्वव्याघातं ददोयति । एवमपि चेदिति । दु- 

वे चत्वप्रसङ्गादिति । पक्षे विद्यमानानां सर्वेषां धमाणां सपशक्च वि- 

दयमानानां च तेषां पक्चे विद्यमानत्वावदयमावादन्यथान्यतमनिः- 



२५२ न्याथपरिद्युद्धी । 

गमिकाटम्भाधपत्वसाधनवदित्यादि भरक्रियया यत्र जातिवा- 
क्य विश्रान्तिः । अत्रासाधकत्वादि सहचरितदोषान्तरादिनित्ते- 
सतद्राथोऽपि दुर्वारः । नचास्तु सर्व वारितमिति शाक्यं॑व्- 
क्तु वाघस्यावापे कस्याचेदवाधेन सवावाधात् । तस्यापि वापे 
वाधस्थैव बाधेन सवोवाधादिति । नचात्र परक्रियासमाख्य- 
वाधप्तमेनसंकरः । तुर्यवटलाभ्युपगपपूैकत्वात् तत्र भ्रत्यव- 
स्थानस्य । इह तु तदभावात् हेतुवाधादिष्वसंकीणोदाहर- 
णान्तरसम्भवाच । प्रतिपरपाणप्तम्भेदतामात्रं तु मवतु वा मा- 
वा उक्तप्रकारेण विवरेकस्तावदुपपन्न इति । अथ वर्प 
मादेरत्थानहेखादिव्यञ्जनायेदं ताषदुवृमः । पक्षषृष्टान्तौ भा- 
गेव छक्षितस्वखूपो । देतो व्यक्तिभेदेऽपि सामान्याकारसं- 
गरहीततया व्याश्निश्च स्थापिता । तत्र पक्षवतिन्या हेतुन्यक्ते- 

चुच्या तत्र साध्यघ्ताधनयोरपकषप्रसङ्गादिति भावः । निषिद्ध- 
त्वनिडत्तति । निषिद्धरूपापाश्वनिच्रच्या दण्ठितं बाधितं सा- 
ध्यधर्मत्वं यस्य खाधनस्य तत्तथोक्तं तच्च तकंनेगमिकाल- 
म्भस्य वेदिकपदवारस्भस्याग्नीषोमीयादिहिसायाः अघरमत्वसाघ- 
नाद्धिसात्वं तद्वदिव्यथेः । तच्रेष्टापत्तिमाशङ्कते । न चास्तु सवै 
वाधितमिति। वदिं बाधो बाधितो नवेति विकद्प्यान्त्य आह । बाध- 
स्यावाध इति । आद्य आह । तस्यापीति। भवतु वा मा वेति । प्रति- 
प्रमाणसमायां प्रतिप्रसङ्गसमायां वान्तमोवावदयभावन तदुभयान- 
तिरेकान्न तद्विचारणीयमिति भावः । उक्तप्रकारेण विवेक इति। 
अपकरषसमायाः सोजपरिगणितजात्यन्तरासांकाय्यंमित्य्थः । 

ङतच्छिद्यापकाभाखनिचरस्या कस्यचित्ततः । 
व्याप्यामासस्यापकषमपकषसमं विदुः इति सङ्कहः। 

पश्चदश्टान्तवर्विन्योरह तुव्यक्त्योरवक्ष्यमाणस्य पञ्चरूपस्यासङ्गतिं 
घ्यावतेयन् वक्ष्यमाणं प्रतिजानीते । अथेति । व्यक्तिभेदेऽपीति पाडः 
स्युगमः । पाठान्तरं तु व्याच्रत्तिभेदेऽपीति । साध्यसाघनव्यक्तीनां भि- 
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रसिद्धाथतवं साध्यज्ञापनाय प्रहृत्तं व्यातिग्राहकप्रमाणे- 
न विषतो नास्कन्दितत्वं नासदिग्धत्वं संदहसमानविषयत्वं 
स्वरूपभेदश्चेति पञ्चरूपाणि सिद्धाथैत्वे पक्षस्वरूपव्याधातात् । 
साधननेरथक्याच । साध्यज्ञापनग्र्टत्यमातरे हेतोरफटत्वात् है- 
तुखव्याघाताचचच । व्यापनिग्राहकप्रमाणेन विशेषतो विषयीकृ- 
तते विपतिपस्यावप्रसङ्गात् । प्रयोगनेष्फस्याच्च । संदेहा- 
भावस्त्वनुद्धेखेन निश्चयेन वा । पूतं करं साध्येत । उत्तरत्र 
सिद्धं किमर्थं साध्येत तथा सेव चेद्धेतुव्यक्तेस्तदा सिद्धाथ- 
त्वादेरवरयं भावात् उक्तदोषानतित्ति; । कृत्तिकारोदिण्यादि- 
घु चक्रभरवाहवात्याविक्षपादिवक्ाच्तत्तदुदयादिव्यक्तेमेदा व्य- 

वस्थिताः । अन्यथा तत्राप्यतुमेयपरिक्तेषामावात् । एवं इष्टा 
न्तवर्तिहेतुव्यक्तेरक्तरूपव्रिपयेयेण सिद्धाथंलरादिरूपपश्चकं शा- 

` इवातिकं साध्यािद्धौ सपक्षस्वरूपव्याघातात् । सम्भतिपच्यर्थ 
न्नत्वे ऽपीत्यथेः । सदेह समानविषयत्वामिति । स्देदस्य यो विषयः 
साध्यं स एव हेतार्विषयः ज्ञाप्यमित्यथेः । हेतोः संदिष्य- 
मानत्वं फलिताथेः । उक्तेषु पञ्चसु रुपेष्वन्यतमामावेऽपि ` बा- 
धकसस्वात् पञ्चापि तान्यङ्गीका्णीत्यभिप्रस्य भ्रथमादिरूपविप- 
य्ययक्रमेण वाधकान्याह । सिद्धाथंत्व इत्यादिना । पक्षस्व- 
रूपव्याघातादिति । सिषाधयिषितधमैविरिष्टधार्मेण पव पक्च- 
त्वात् सिद्धाथैत्वे तदभावप्रसङ्गादित्य्थः । देतुत्वव्याघातादिति । 
साध्यज्ञापकस्येव दितुत्वन साध्यव्यापनोन्मुख्यामावे हेतुत्वाभा- 
वप्रसङ्गादिव्यथेः । अनुह्खनेति । साध्यापरिज्ञानेनेत्यथः । कि- 
मथमिति । साध्यस्य निश्चितत्वेन साधनेवेयथ्योदित्यथैः । 
ननु ऊत्तिकादिभमी रोहिण्याद्यनुमाने व्यक्तिभेदाभावाच्यतिरेकव्य- 
भिचार इत्याशङ्य परिहरति । कृत्तिकारोदिण्यादिषु चेति । सत- 
ता रारिचक्रगातिरेव वात्या विषयत्वेन रूप्यते । आदि- 
पदेन तत्तदाकारकमंसततिस्तदनुगुणमगवत्सकद्पश्च गृह्यते । 
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घ्याप्स्युदाहरणासस्भवाच्च । अत एव रूपान्तराणापपि विपर्या- 
सः सिद्धः । अपि च स्व्यं चत्तत्र साध्य्नापनाय प्रवर्तेत 
ततो दृष्टान्तान्तरपन्वेषणीयम् । तत्रापि तथेत्यनवस्था अत- 
स्तत्र साध्यमन्यतो वेदितव्यम् । व्या्निग्राहकभमाणाविषयत्वे 
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सेदिग्धायत्वे च पक्षदृष्टान्तयारविशेषः । स्वरूपभेदे च 
पूर्वोक्ता दषाः । नच पक्षो नास्तीति प्रतिज्ञातं शक्यम् । एत- 
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तप्रातज्ञावाक्याथार्युपगप परक्षास्युपमपमात् । तद् नभ्युप- 

गमे पक्षपतिषेधासिद्धः । पएवं हि हेतुमा्निषेधोऽपि न 
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शक्यः । कारकेनषध स्वक्यक्तवप्ररात्तावराषात् । ज्ञपक- 
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निषेपेऽपि परवाक्यात् स्वस्याथेबोधममभ्युपगम्य परवोधा्थं वा- 
क्पभयोगायोगात् । हेतुनिदेधे च सहेतुके व्याघातात् । अहैतुके 
अत पवेति । सम्प्रातिषच्यथैव्याप्त्युदादरणाखम्भवदिवेत्यथैः । 
विपय्यास इति । सिद्ध इति रोषः । प्रत्येकमपि विपक्ष बाधक्र- ` 
माह । अपि चति। अन्यतो वेदितव्यमिति । प्रृतानुमानव्यति- 
रिक्तैः प्रत्यक्चादिप्रमणेरवघारणीयभिलयथः। अविरोष इति । सम्ध- 
तिपन्नत्वादिरूपो विशेषो दष्टान्ते न स्यादित्यथेः । प्रतिज्ञातुं श- 
क्यमिति । पक्षो नास्तीति प्रतिज्ञाया अभावि पश्चनिषेधासिद्धः 
पक्षो नास्तीति वाक्यस्यैव प्रतिज्ञात्वादिति भावः । पक्षो ना- 
स्तीति वदन् वक्तव्यः पएतत्प्रतिज्ञाताथांऽभ्युपगम्यते न वेति 
विकट्प्याद्य आह । एतदिति । पक्चाभ्युपगमादेति । प्रतिज्ञाता- 
स्यैव पक्चत्वादिति भावः । अन्त्य आह । तदनभ्युपगम इति । 
असिद्धेरिति । प्रतिज्ञाया निरथकत्वादिति भावः । हेतुनास्तीति 
कारकटेतुखामान्यं निषिध्यते वा ज्ञापकहेतुसामन्यं घा आद्य 
आह । कारकनिषेघ इति । विरोधादिति । प्रडत्तेरिष्टलाध्रनगो- 
चरत्वात्तदभावे तदमावपध्रसङ्गादित्यर्थः । अन्त्ये परवाक्यात्स्वस्या- 
थोववोधोऽभ्युपगम्यते न वा हेत्वभ्युपगमादेव तन्निषेधो न स- 
म्भवतीत्यभिग्रत्यान्व्ये व्याघातमाह । परवाक्यादिति। किञ्च दहे- 
तुनिषेधे ज्ञापकदेतुरस्ति न वा आद्य आह । हैतुनिषधे इति । 
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तथेव हेतुसिद्धेरपि विरोधाभावात् । एवं दृष्टन्तोऽपि सापान्य- 
तो निषेद्धुं न शक्यः । ठोकिकपरीक्षकसर्पुरुषसंमतत्वा- 
द् । तन्नापि च वाङ्मात्रेण निषेषे तावेतेव तत्साधनस्या- 
प्यविरोधात् । हेतुतो निषेधे ऽन्वयरूपस्य व्यतिरेकरूपस्य 
षा कस्यचित् दृष्टान्तस्य दुस्त्यजत्वात् इति प्रतिष्ठिता पक्ष- 
हेतुदृ्टन्तमर्यादा । एवं स्थिते टष्टान्तवर्तिहेतुन्यक्तेः पक्षध- 
म॑त्वापेक्ितासिद्धाथलरादिरूपविरहे सधनविकलत्वादिप्रसङ्गात् । 
दृष्टान्तस्यापि तादमरुपहैतुमत्तया बण्येत्ेन भरस्यवस्थान व- 
ण्यसमः । यथा ब्रह्म सविशेष पदायेत्वात् यः षदा- 
थैः स सविशेषः यथा घट इत्युक्ते जातिवाद्याह पक्षे सा- 
धकतया प्रयुक्तस्य दहि दैताव्यीपरिदष्ठन्ते प्रदश्यते नान्य- 
स्यानन्वयािभसङ्गाव । स च याद्च्रूपविशिष्टः पक्ष दष्ट 

क्कू 

अन्त्य आह । अहेतुकं इति । तथेवति । ज्ञापकनिरपेक्षतयवत्य- 
थः । ननु दृष्टान्तो नास्तीति वाङ्प्रात्रेण साध्यते उत देतुतः 
आद्य आह । तत्रापि चेति। तावतैवति । तावन्मा्रेणैवत्यथः। 
अन्त्य आह । हेतुत इति । 

असिद्धाथैकता साध्यनज्ञापनाय प्रब्त्तता । 
व्यासि्राह कडुन्यत्वं संदटैकाथता तथा ॥ 
हे तुस्वरूपभदश्च पक्षे तावक्षितुम् । 
ष्टान्तवर्तिंहतो तदुक्तरूपावपर्य्ययाः । 
भवन्ति पञ्च रूपाणीव्यव न्याय व्यवस्थितिः इति सङ्कहः । 
दुरुच्थानहेत्वादेव्यज्जनाय पक्षद्टान्तह तुव्यक्त्योः पश्चरूपाण्यु - 

पपादितानि। त बण्यांवण्यासमे निरूप्यते इत्याह । पवं स्थि. 
त इति । पतेनवण्यावण्यंसमयोरिद विदेषाकथनादनिरूपितवि- 
कट्पसमादिजात्यन्तरवन्नेयायिकङ्तनिरूपणमपेक्चापेक्ष्याणसम्भवा- 
त्किमर्थमेते निरूपिते इति चोद्यं निरवकाशमिति मन्तव्यम् । 
अनन्वयादिभ्रसङ्गादिति । अनन्वितत्वेन उचितान्वयद्यन्यमनुचि- 



२५६ न्यायपरिशुद्धौ । । 

तादगरूपिरिष्ट एव ष्षटान्तेऽप्युदाहरणीयः । अन्यथा सापा- , 
न्यवचखे सत्यस्मद्ादिवाह्ेन्दरियग्राह्यत्वादिति विशिषटहेतुधरयो- 

गे सामान्यव्वादिमात्रस्य व्याप्त्युदाहरणपरसङ्गात् । एव- 
मेकदेशव्यतिरेकंण व्यतिरेकोदाहरणमसङ्गात् । ततश्च पक्षवत्ति- 
नो हेतारसिद्धाथेत्वादयो रूपविदेषास्तद्धतुकरूपमेदश्च दष्टा- 
न्ते ऽस्ति वान वा अस्ति चदसिद्धाथत्वादिभिः सा- 
ध्यविकटत्वादिकमनिवार्यम् । न चेत् प्रकृतसाधनविकलत्वात् 
दृष्टान्त एव तादृशहेतुमत्तया वण्यं; अलं पक्षे साध्यवणनेनेति । 

अत्र॒ सपक्षवर्तिहतुव्यक्तेः पक्षमाचविवक्षितरूप्रेपरीत्येनोपठम्भ 
उत्थानहेतु; । दृष्टान्तादिकं दृष्यम् । साधनविकक्त्वादिकपारो- 
प्यम् फटं तद्धान्तिः असाधारणं दुष्त्वमूलं च युक्ताङ्गाधिक्यमू। 
नहि टृषान्तवर्तिन्या हेतुग्यक्तरसिद्धाथंता्ेकं युक्तम् । त- 

था सति दृष्टान्तत्वभङ्गपसङ्गात् । व्याप्निसम्भतिपक्तिस्थानं दि 
दृष्टान्तं वरूपः । नचासिद्धार्थत्वादिसम्भवे तदभावसिद्धेः । 

तमित्युक्तस्य निग्रहस्थानस्य प्रसङ्गादित्यथैः । आदिपदेना्थान्त- 
रं गरृह्यते । सामान्यवच्वादिमात्रस्येति । सामान्यवच्वस्य वा 
अस्मदादिवाद्येकेन्द्रियग्राह्यत्वस्य वा व्याप्न्युदाहरणप्रसङ्कादित्यथेः। 
यः सामन्यवान् स विरोषगुणः यथायमि्युदादरणमनिषटमेवे- 

ति भावः । पकदेशव्यतिरेकेणेति । यो विशेषगुणो न भवति 
न स सामान्यवान् यथायमिव्यादेव्यतिरेकोदाहरण्रसङ्गादिव्यथेः । 
अरे पश्च साध्यव्णननेति । रष्टान्ते साध्यहेतुखम्प्रतिपच्यवखम्बनन 
दि पक्षे साध्यं साधनीयम् । अन्यथा तत्साधनस्य दुःशकत्वा- 
दिति भावः । दष्टान्तादिकामित्यादिपदन दष्टान्तदुष गादितं सा- 
ध्यदुषणं गृह्यत । साधनविकलत्वादिकमित्यादिपदेनासाधारणत्वा- 

दिकं हेतुदुषणं गृह्यते । टष्टान्तत्वाभावध्रसङ्गमेवोपपादयति । 
व्यक्तीति । तदभावसिद्धिरिति । अल्तिद्धा्थेत्वाभावरूपसम्प्रतिप- 

्तिस्थानत्वसिद्धि रित्यथेः । ज्िद्धाथेत्वमव हि सम्प्रतिपचिस्थानत्व- 
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अत एव युक्ताङ्गहानिरपि दृ्टान्तवतिंहेलङ्गस्य सिद्धाय्वादे- 

स्त्यागात् । अविषयदत्तित्वं वा पक्षवर्तिहत्वङ्गानां द्टान्तव- 
तिनि सञ्चरणात् । एवमपि चेत् साधनव्रिकर्त्वादिः भ्रसज्ज्ये- 
त॒तथा सति अनुभानजार्तीयमेवोच्छिन्नं स्यात् । नवेव 
स्त्विति वाच्यम् । तत्र व्याघातादेः भ्रागेवोक्तत्वात् । अपि 
चैषं॑पयेनुयुखानश्च जातिवादी किं दृष्टान्तविरेतुग्यक्तेः स्व- 
भाव्रवेषम्यमात्रं प्रकाशयति उत तन्धुदेन वादिहेतोरसाधकत्वं 
साधयति । नाधः अथेस्थित्युषन्यासे विरोधाभाव्राद । अ- 
थोन्तरनिग्रहस्थानपरसङ्गाच । न द्वितीयः वादिसाधनपसाधकरं 
साधनविकलत्वादिदोवेदूवितत्वात् सम्पतिपननहेत्वाभासवदित्य- 
त्रापि पक्षसरपक्षवरतिहेतुग्यक्तिमेदस्य तदूपतैविशयस्य च दुर 
त्वात् । तदनभ्युपगमे स्वप्रयोगानुत्थानातच्तदभ्युपगमे च स्वो- 
कपयेनुयोगसाम्यादिति । पक्षवतिहैतुव्यक्तषटान्तापिक्षितसिद्धा- 
येत्वादिरूपविरदै हेत्वासिद्यादिभसद्गात्तादयरपहेतुमच्वाभ्युपगमे 
पक्षस्य साध्यत्वाभावप्रसञ्ञनमवण्येपमः । वर्य; साध्यः अ- 
मिति भावः । अत एवेति । आंखद्धाथत्वादेवेत्यथैः। अन्न जा- 
स द रायन्नव ^. "स वावत । ९४ 

माप चद्त्यादना । प्रागवक्छत्वाद्ति । अचुमानाध्यायाद्वः 

वोक्तव्वादित्यथेः । स्वभाववेषम्यमाजमिति 1 पक्षनिषठदेत्यक्तय- 
पक्षेति ग्यते । स्वपक्ष दोपं परिहत्य वादिपक्ष दोषमप्याह । 

1 । 0: | 191 

1 ॥ कं तच व्याक्तमद् वाचञ्य क. न॒ र्वा 

1. व 3 | न 444 र्ति । 

हतास्तु पक्चघबवत्व यावद्रूपनपक्षतम् । 

तावद् पाङ्कदेतः स पश्लो वण्योऽन्यथा यदि ॥ 
भव्साघनवकस्यामत्यष्ा प्रत्यत्रास्थातः। 

ज्ञेया वण्यैसमा जातिरन्वथां बणण्यतोक्तित दति सङ्कहः। 

३३ 
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वरण्याऽताध्य इत्यर्थः । यथा ब्रह्म शरीरित्वायन्ताभावरदितम् । 
आत्पत्वादनीहवरात्पवदित्यत्र यद्यप्यात्पत्वमात्रमनुदत्तं तथा- 

पि तत्तद्विशेषणमेदेन विशिषतामेदात् पक्षदृषटरान्तयोर्भिचेत । 
ततश्च शृष्ान्त इव पक्षेऽप्यसां हेतु; सिद्धाथत्वादिविशिष्ठो न बा 
नचेन्याप्यतयानुसदितवि शिषे भावात् स्वरूपासिद्धिः । सक- 
ठसपक्षाचुयायिस्वरूपैकटयात् सोपाधिकतादिश्च । तदृपतिशि- 

रेत् सिद्धसाधनत्वसाधकत्वनिणयसमानविषघ्प्रसङ्गः। ततश्चा- 
साध्यत्वं पक्षस्येति । अत्र पक्षनिषटेतुव्यक्तदेष्टान्तमात पेक्षितरूप- 
वेपरीत्येनोपलम्भ उत्थानहेतुः । पक्षेत् दृष्यो । सिद्धसाधन- 
त्वादिकमारोप्यमू । तथाभिमानः फलम् । भातिखिकं दृष्ट्वं 
वण्ये समवत् । व्यत्यासेन त्रितयमपि पक्षस्थहेतुव्यक्तेरनङ्- 
नां सिद्धाधत्वादीनामुररीकरणादङ्गानामसिद्धा्ैत्वादीनां त्या- 
गात् । दषान्तवतिंन्यपेक्षित(नां पक्षवतिनि सेचरणा्धेति । तथा 

पर्वाक्तवण््यसमतदुत्तरसिद्धखाधनासिद्धिखमादिव्यावतेनमभि- 
मेत्यावण्यलमां लक्षयति । पक्षवर्तीत्यादिना । वण्यंसरमाव- 
ण्यसमयोरन्व्थतां दशयित वबण्यांवण्यंडञ्दयोरथमाह । वर्ण्यः 
साध्यऽवण्योऽसाध्य इति । यथेति । शरीरित्वे साध्यमाने मुक्तात्म- 
न्येच्छिकाडारीरित्वावस्थायां व्यभिचारः स्यादिति तद्या्नच्यथं 
हारीरित्वात्यन्ताभावराहित्यं साध्यत । तथा च मुक्तात्मन्यशरी- 
रदशायामपिं दारीरित्वात्यन्तामावाभावान्न उ्यभिचारः । तत्तद्िश्ले- 
घणभेदनेति । तत्तदात्मन्रत्तित्वरूपविरेषणभदनेत्यथः । सोपाधि- 
कत।दिरित्यनेनाप्रये जकत्ववाधो गद्यते । त्रितयमपीति । अ- 
युक्ताङ्गाधरक्ययुक्ता ङ्कत्यागाविषयन्रात्तित्वानीत्यथेः । व्यत्यासेन ति- 

तयमर्पीव्यतदेवेपपादयति । पक्चस्थेति । पातनसाधारणं दुष्टत्व- 
मूलममिप्रत्य प्र्युत्तरमाह । तथा चेति । पक्षो बण्योंन स- 
वतीति वदन् वक्तव्यः किमनेन पक्षमान्नमेव निषिद्धयते उत 
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च स्वीकारे तथेव स्वव्याघातात् प्रतिक्रिया । नहि पक्षा- 
दिकमपि सामान्यतः प्रतिक्षप्तुं शक्यं न कश्चित्पक्ष इति 
पक्षप्रतिक्षेपवक्यस्यापि पक्षादिगार्भितत्वात् सिद्धसाधनता- 
लुयोगश्चात्र स्वदूषणं मव्रति । यदि हि भ्रतिवाच- 
सिद्धमपि साधयन् अनेनोपायेन सिद्धसाधनं पुरस्कृ 
त्य निगद्यत तदा स्वयमव दहि निग्रहीतः। एतावन्त कालं 
निग्रहीतस्य परसाध्यस्य इदानीमभ्युपगमात् । तथाचोक्त- 
पिरोधापसिद्धान्तादि अपि चदपसाधपकं सिद्धसाधनता. 
दित्यत्र साधकत्वादसाधकम््युक्तं स्यात् । नद्यन्यतः सिद्ध- 
पिदं साध्यत इत्युच्यते ॐन्लेतद्धेतुशचक्छेवेति व्याघातः । अ- 
सेवं तथापि सिद्धसाधनतानुयोगयुखेनैव स्वभ्याघातो दुषै- 
चः । इदमसाधकामेति जातिवादि साध्यस्य सिद्धत्वाभ्युपग- 
मे तदिष्टापादनात् स्वोक्तस्वमतविरोधापाताच्चेति चेत् तदे- 
तदसमीक्षितवेषम्यं पिश्षाचमाषितम् । नद्यज जातिवादिवाक्यार्थं 
सिद्धं कृत्वा बयं सखव्याघातं व्रृेमः । अपि तर्हिं यर्ष 
विधेन सिद्धसाधनलन वादिसाधनं दृषटापिष्येत तदा तथा 
@ =, ज ५ 

विधेभेव तेन जातिसाधनमपि दुष्ट स्यात् । दुष्टस्य च न दूष- 

प्रृतपक्च इति तत्राय आद । नहीति । साध्यभत्र आदिपदार्थः । 

पक्चादिगार्भितत्वादि ति । यथा चतत्तथोक्तं प्रागेव । अन्त्य आह् । सि 
द लाघनेति । सिद्धसाधननेव पक्षस्यावण्येत्वप्रत्यवस्थानादसाधक- 
त्वदेस्तन्मूखत्वादिति भावः । स्वदुषणत्वमेवोपपादयति । यदि 
हीति । निगरदीतस्यति । प्रतिक्षिप्तस्येत्यथः । विगीतस्येति पाठान्तरे 
ऽपि तथेव । अस्तुको दोष त्यत आह | तथा चति । तटस्थः 
शाङते । अस्त्वेवमिति । तदिष्टापादनादिति । जातिवादिनोऽभी- 
छसिद्धिरित्यथैः । किञ्चोक्तविसयधापसिद्धान्ता स्यातां स्वसाधनस्य 
साधकत्वत्यागात्ताध्यविपरीतपास्यरिदाच्चेत्याहद । स्वोक्तति । पि- 
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कत्वमिति निवोधरा स्थापना । तचेतेनापि न दुष्टं तदा तद्देव 
स्थापनापि निदपिति निरथक्रः श्रमः । अतो न ब्रूमो 
वय नेद् दृष्यदूषक सिद्धसाघनत्वादिति क्रं तु स्वव्यापिदू- 
षणसपाधिग्रस्तत्वादिति । स्वोसरक्षितसताधनदूषणादेषतिक्ष- 
प॒ उस्रक्षासमः । यथा शब्दानित्यतरे वादिना प्रतिज्ञाते 
भण्डः परतिवाद्याह । अख्पेतावता शब्दानित्यत्वे भरत्यक्षलं हि 
त्वया देतुरभिषित्सितः स च सामान्पादिभिरनैकान्तिक 
इति । साधनोत््क्षया प्रतिक्षेपः । एषं शब्दो नित्यः कृतक - 
त्वादिति हेतुं प्रयुज्य वादी स्वयमेवाह । असिद्धत्वमिह दृ 
पणं त्वया विघक्षितं तच्चा नास्ति प्रत्यक्षत एव छतकत्व- 

सिद्धेरिति मयादा । येतु क्षयन्ति । 

शाचभारेतमितिं । अपसद्मापितमित्यथैः । निवाधा स्थापने- 
ति । स्थापनादोषनिराकरणाथेमव जात्युत्तरदोषाभिधानादितिं 
भावः । नु तथापि नेदं दुम्यदूषकर सिद्धसा घनत्वादिप्रयोे व्या- 
धातो दुष्परिहर इति शङ्कां निराकुवन्ुपसदहरति । अत इति। 
दूषणसमाधिग्रसतत्वादिति । दोष साम्याक्रान्तत्वादेत्य्थः। 

हेतोः सपक्च्ृत्तित्वे यादगारूपमपेक्चित्म् । 
पश्चाभप तावद्रपाङ्कहतुकण्याऽ्न्यथा याद् ॥ 

भवद्ासद्धभावाद्ारत्यषा पत्ववस्थातः॥ 

स्यादवण्यंखमा जातिरन्वथा साध्यताक्तिन इति संग्रहः । 

सम्भवद्विदोषाखु जातिषु ध्रातसस्कारमदुरविध्रकेण प्न इति 
प्रतिज्ञाताथाचुगुण्येनोपपादितास्वसम्भवाद्धिदाषा जातयः यथोदयन 
वरदराजीयादिषु शक्यज्ञाना इति विकल्पस्रमादिजातीरूपेश्ष्य 
कायसमाया वक्तव्परवरषत्वाटुक्यटक्षण पृथक् प्राक्रयया दरौ- 

यति । स्वोप्प्रक्चितेति । दुषणदीत्यादिपदेन दण्टान्ततकादयो ग 

ह्यन्ते । मण्डः । निमेयदिः। ये त्विति। अन्ये त्विल्यर्थैः । यः क. 
न 

दित्यादि वस्परतिनिदंरनिंरपेश्चोऽन्याथकोऽय यच्छब्दः । यद्वा । 
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_ असिद्धतां वादिहेतोरुक्वा तां साधयेत्स्वयम् । 
तद्दूपणामूख्हतुभङ्गः कायैसमो मत इति ॥ 
अयमप्यस्पदुक्तोसेक्षासमावान्तरमेद् एव । न चैतदेव लक्षणं 

युक्तम् । उदाहूमोद।हरणान्तरा्ग्रहाव् । नच कायंसमस्षमारूपैव 
स्त्रोचिता अवाचकत्वात् । युक्तस्त्ववान्तरविशेषमुदाहरतः 
सुच ङ्तस्तत्र तन्नि गः। एवं दष्टन्ततकसेक्षाद योऽपि द्रष्टव्याः। 
न चात्र स्वोसेक्षितदूषणपात्राच्छछलवं शक्यं वक्तुम् शब्दाथा - 
रोपणाभवात् । पाक्षिकपरामिमतिसम्भव।च। यत्तु सोगतेरुक्तप् 

अयमपीत्यत्र तेरुक्तः कार्यसम इत्य्थवणेनाद्वा प्रतिनि्दैरासि- 
द्धिः । अयमपीति । अनित्यः शब्द्; कायेत्वादित्युक्ते भ्रत्यव- 
तिष्ठते । चिद्धं वावत्कायेत्वं तत्साधनं च प्रयल्लनान्तर्ायकत्वं 
तच्च प्रयल्लव्यङ्ग्येः मूखोद्का्िभिरनैकान्तिकं ततश्च काय्थत्वास्षि- 
द्विस्तदवस्थेवेति तेखदाहृतः कायंसमाऽपीव्यर्थः । नचैतदेयति । 
नेयायिफरुक्तं कायसमटक्चषणमेवेव्यथः । उदाहनोदादरणान्तससङ्क- 

हादिति । सखाधनदूत्रणोत्प्क्षासमोदाहरणयोरव्य्तिरित्यथेः । 
करिञ्चेतेः छता काय्यलमाख्यापि स्वोदाहरणाव्यापनादयुक्ते- 

व्याह । नचेति । तर्हिं (^प्रयल्लकार्यानेकत्वात् काय्यैलमः' 
दति सूजछ्ृता का्यसमसज्ञा कथभुक्तव्यत आह । युक्तसित्वि- 
ति। उदादरणविश्ेषाभिभायण सूचङृता सज्ञाक्ृता । तथाहि सूत्र 
उर्तिङ्कत उदाहरन्त । अनित्यः शाब्दः कार्यत्वादिति हेतो जातिः 
उद्ाहरणान्तरसखङ्श्र!हक ठक्षणकारिणस्तु सर्वोदाहणव्यापकसंज्ञा- 
कल्पनमेयचितभेति भावः । दष्टान्ततकत्पिश्वादयोऽगेत्यादि- 
शब्देन पश्चतद्धिचषणयोग्रदणम् । पाक्षिकपराभिमतिसम्मवाच्वेति । 

चके त कादाचित्कपराभिमत्यामसम्भवाद्वैषम्यभिति भावः। नन्वन- 
वसरग्रदणरूपकवलनिरयुयोज्याचुयोगविन्ेष पवायै न जातिः । 
परोक्तेः पू्ैमेव स्वोत्परे्चिते दूषण(भि ध्ानादिति चेन्न मयोदालक्घना- 
मि प्रायगभत्वेन ततो वैषम्यसम्भदात् । वक्ष्यमाणविधया सक्ताङ्गो- 
संपन्नत्वेन जातित्वानपायाच्च । पुवकक्षायामिद् दूषणमिति वा वक्ष्य 
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साध्येनानुगमात्कायेसामीन्यनापि साधने । 
सम्बन्धिमेदाद्धदोक्तिदोषः कायेसमो मत इति। 
अत्रापि यदि कायत्वहताः पक्षदृ्ान्तयास्ताल्वादि 

पूेकत्वमृहदण्डादिपृषकत्वलक्षणविशेषपरदैनमात्र विश्रपस्तदा 
जातित्वमेव नास्ति कुतस्तद्रेशेषता । अनुपयुक्तवा- 
दी त्वयमर्थान्तरेण निग्राह्चः । अथ टदृष्टान्तस्थविेषस्य 

व्यापकत्वाभिमानेन साध्यापकषविवक्षा तदापकर्षेसमभेदोऽयं 
यदा तु साधनवेकर्यहेत्वसिद्यादिष्वभिभायस्तदापि वण्यौब- 
ण्यंसमयोरनुपवेशञ इति न पृथग्जातिता । अतोऽस्मदुक्तप्राकर- 
येवात्र साधीयसीति । अत्र परमतपारणल्वाभिमानो वा स्वो- 
समेक्षितातिरिक्ताषम्भवाभिमानो वा सम्भवेऽपि तुर्यन्यायत्वाभि 

माने वा प्रतिव्रादिनस्तथा विधाभिमानजननपनोरथो वा 
स्यादुत्थाने हेतुः । यथायथं सवं दूषणमारोप्यम्। तत्तद्धपः फलं 

माणकक्षायामिदं दुष्रणभिवि वा इदं न प्रवतेतऽपि तु सननिहितकश्चा 

यापिदं दृषणमित्येव प्रवतत इत्यतोऽपि भ्रचुत्तध्रकारवेषम्या्च 
भेदस्यातिस्फुरत्वादिति सक्षपः। सखौगतास्तु अनित्यः शब्दः का- 
यत्वात् घट वदिव्युक्तं घटस्य कार्यत्वं खरिपण्डादिपूवकं शब्द- 
स्य तु ताद्वादिव्यापारपूव्ैकमिति कायेत्वस्य मेद इति पक्च 
दश्टान्तयोर्हैतुमेदेन प्रत्यवस्थानं जातिरिति जतिमुदाहत्य 
तदनुगुणं लक्षणमपि प्राणधेस्तदिदमनुवति । साध्यनति । श- 
ब्दो नित्यः कार्यत्वात् इत्यजानित्यत्वेन साध्येन सहव्यास्िमता 
कायत्वेन सामान्यधर्मण अनित्यत्वे साध्यमाने कायेत्वस्य शब्दे 
ताल्वादिसापेक्चत्वात्पश्चद्टान्तयो्हतुमेद इति प्रत्यवस्थानं का- 
यैसम इति कारिकार्थः । अचर प्रतिवादिनः पश्चद्टान्तगतदहतु- 
वेटक्चण्यमात्रेऽसिप्रायाक्ेश्रान्तिरुत साध्यप्रकषं आहोस्वित् साध- 
नविकटत्वासिख्यादाविति विकद्पमभित्रेत्याद्यं दुषयति । 
यदीति । स्वस्थानानतिक्रमेण व्यभिचारादयः सरवऽप्यारोप्या 
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दष्त्वमूलं ससाधारणमविषयवर्तित्वम् । प्रतिवायय॒क्तमवहि दू- 
पणस्य विषयः नतु तदभिग्रतमप्यनुक्तम् अनभिप्रेततु कि 
पुनः । अन्यथोपयुपरि साधनदृषणपरंपरोखेक्षणेनोपन्यापपर- 
क्रियया प्रतिव।दिनोऽनवसरपसङ्गः । कथाया विश्रमः कदा- 
(> 

चिदपि नस्यात् । किञ्च यादे सम्यञ्च हेतुमन्यं प्रतिवाच्यभे- 
रेति स्वयं तु सम्यश्चमसम्यश्चं वा कंचिदन्यशुतेक्षप दृषय- 
ति तदा प्रतिवाद्यभिप्रेतस्य हेतोः किमायातम् । नच तस्य तु 
ट्यन्यायता निश्रेतुं शक्यते सामान्यतो विदिते प्रक्रियान्तर- 

सम्भवात् विशेषतौ विदिते तस्येव दूषयितुं युक्तत्वात् 
नच तस्य विशेषतो वेदनं शक्यं पराभिप्रायस्याप्रत्यक्षा- 
त् बिशेषनिणायकस्य शिङ्गदि श्चापतमवाव । नच सिद्धान्त 
कोशाछेखितमेवासो वदिष्यतीति नियमः भज्ञावतां स्वोसे- 
क्षिकयान्यकथनस्याप्यविरोधात् । अतस्तदभिमेतमेवोसेक्षाप- 

इत्यथः । अन्यथेति । प्रतिवाद्यनुक्तस्यापि दुष्यत्वे इत्यथः । अनव- 
स्थाप्रसङ्ग। भवतीति गम्यते । सम्यञ्चम् । अदुष्रम्। किमायातमिति । 
न कोऽपि दोष इत्यथः । ननृक्तो दोषस्तुल्यन्यायतयानुक्तोऽपि 
स्यादित्यत आह । नचेति । राक्यते इति । अनुक्तस्य ज्ञात- 
त्वादिति भावः । नन्वञुक्तमपि विदितमिति चरत्तात्क सामा 
न्यतो विदित विशेषतो वा नाद्य इत्याह । सामान्यत इति । 
प्रक्रियान्तरसमभ्भवादिति । उक्तद्ोषानाक्रान्तप्रकारान्तरसम्भवा- 
दिव्यथेः । न दवितीय इत्याह । विशेषत इति । ननु बि- 
निगमनाविरहादेका न दूपितः तेनापरस्यापि तुद्यन्यायतया दूषि 
तत्वासम्भवेन सवदृष्रणप्रयत्नो ऽथवानित्यत आह । नच तस्येति । 
नचानुमानाद्धिशषऽतो निश्चयः स्यादित्यत अह । विश्ेषति। 
नु स्वसिद्धान्तत्रन्थलिखितमरवासौ वदिष्थतीति नि्णयादनु 
तस्यापि दूषणं सम्मवतीत्यत आह । नच सिद्धान्तति । स्वोत्प्रक्षि- 
कया स्वोत्चेक्षया स्वां कप्रव्यय “श्रत्ययस्थात्कात्पूत्रस्य'' तीत्वम् । 
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दमित्यपि दुवेदम् । अस्तु वा खछोकात्तरपरज्ञेन तदभिप्र- 
तमेव विदितं तथापि न तदनुक्तं दृष्यम् । इदं मपानभिप्रेतमि- 
त्यपन्हुवाने भरततिवादिनि सभ्यानापरपि तत्र साक्षित्वासम्भ- 
वात् । विद्वसाक्षिणां च पोनावष्टम्भात् शपथस्य चात्र 
दृष्टपत्यवाय हैतोरनुपदंशात् । अदृषटपरत्यवायहेतोरनुषयोगा- 
व । अपि च यदसौ निष्प्रतिभः स्यात्तदानायाक्षसिद्ध 
विजये किंतदभिप्रेनतया कस्यचन पुरस्कारेण । सप्र- 
तिभश्च यद्ासाव्रभिपरेतं स्वयमव वाचि नित्रेश्चयति तदा 

पुरोभाविपु वचनदोषादिषु सम्मविष्यतूषु किं विगीय- 
॥ ^~ © € 

मानव्ाप्त्यादिपरामक्षसपेक्षाथानुबादतदृद् षणद्रथाश्रमेण । 
किच सिद्धान्तन्रन्थछिखितानामपि हेतूनां बहुत्वात्तत् को हेतुवा- 
दिनाभिप्रेत इव्यनध्यवसायस्यैव!चिततया तदमिप्रायपदमेव म- 

योत्परक्षितभिति वक्तुयश्चक्यमित्याह । तदभिप्रेतभिपतति । नन्व- 
लोकसाधारणप्रज्ञावतां पराभिमतोव्परेक्षासम्भववीत्यचुक्तस्यपि 
दुष्यत्वं सम्मवतीत्याराद्खय परिहरति । अस्तु वेति । तदनु- 
क्तं न दृष्यमिव्येतदेवोपपादयति । इद् मम नाभित्रेतामिति । सा- 
क्षित्वासम्मवादिति । सभ्यानामपि तदभिप्रायनिर्णयकारणासं- 
म्भवादिति भावः । तर्हिं विश्वसाक्षिणश्चतुदेश प्रष्टव्या इत्यत 
आह॒ । विद्वसाक्षिणामिति । तद्धाक्याधीननिणयस्यादष्िपथ- 
त्वादिति भावः । नु तर्हिं हपथेन निणेयो भविष्यतीत्याशज्य 
स किं इष्प्रत्यवायहेतुराज्यस्पज्चादिरद्प्रत्यवायहेतुः पुत्रस्पशो- 
दिर्वति विकर्प्याद्य आद । टष्टेति। अचुपदशादिति । द्यणस्य 
इ्प्रत्यवायदेताः दचापथस्याबिधानादित्यर्थः । अन्त्य आह । अ- 

दृष्टेति । अनुपयोगादिति । दष्टस्य तथाकरणसम्भवेन परम्परा- 
जयायुपयुक्तत्वादित्यथैः । उक्तमेव च दृष्यमित्यस्मिन्नथं प्रमः- 
णास्तरमाह । अपि चति । अनायाससिद्ध इति । आपत्तिभियैव 
परस्य निगरहीतत्वादिति भावः । वाचि निवेशयतीति । वक्तीत्य- 
थः । वचनदेषादिष्वितिं । अवाचक्रादिष्वित्यथैः। चिगीयमानत्वं 
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वचनदोपानपि सम्भविष्यतो विदित्वा दूषयत्ििति येत् हन्त 
तरिं भरतिवाद्यपि वैयात्य।देवमपन्ञम्दादिस्त्वया विवक्षित इत्यु- 
कला यदि निगृह्णाति तदाप कथमपसरिष्यति । एतेन साधार- 
णः स्वव्याघातोऽपि सुस्थः । न्यन्यतर उत्मेक्षितमपि दृषयि- 
ष्यति नेतर इति राजाज्ञा । नच तथादौ नियमः कृतः । अमि 
च निरपएराधस्य तावन्न निग्रहः अत्रच कनापरापेन प्रतिवादी 

निश्रहयते । परोत्ेक्षणीयदुष्टाथाभिपायवक्वाद्िति चेत् संदिग्धं 
तावदिदं तथाविधामिपायसम्भावनाविषयत्वादिति चेत् स्वस्ा- 
पि समानमित्येवमपि स्वन्याघातः । इदं समीचीनपदुलेक्षिता- 
स्म चीनव्यवस्थापकत्वादिति वाक्याथविश्रमेऽप्येवं विपरित 
वाच्यः। इयं च जातियेचप्यादिमामपि कक्षामास्कन्दति आदावेव 
वादिनं विनिवायं ल्वद्भिपरेतमेव दुष्टमिति वक्तुं शकंपतवाव् 
तथाप्यथेतो जा्वन्तरवदद्वितीयेवेयं कक्षा । तदभिमेततया भ्र 

ममानभिग्रेतमिति परेण निषिभ्यमानत्वम् । नन्वजुक्तावसम्भ- 
विष्यतां वचनदोषाणामुद्धावने को विरोध इत्यत आह । वचनदो- 
षानपीति । वैयात्यात् । धारात् । परभुखन स्वव्याघातं वाचयितुं 
पृच्छति । अपि चेति । निभ्रहदेतुमाश्चङ्कते । परोत्प्क्षणीयेति । दूष- 
यति । संदिग्धं तावदेदामिति । तथा च हेतोः पक्चधमत्वेना- 
निशितत्वात् न साध्यसिद्धिरिति भावः। असदिग्धहेत्वन्तरमा- 

शङ्कते । तथ।विधाभिप्रायसलम्भावनाविषयत्वाद्विति चदिति । परो- ` 
तप्रक्षणीयदु ःस्थाभिप्रायसदेदावषयश्वादिति चदिव्यथैः 1 इयता प 
रनिप्रदहेतुरुक्तः । इदानीं त्वादेपक्षस्य दुतायां देतुमाश् 
व्याघातं दशेयति । इदमस्मीचीनमिति । मदुत्प्रक्षिता- 
समीचोनव्यवस्थापकत्वादिति । मद्ुत्प्रश्चाधघीनदुष्ठत्वव्यवदहार- 
योग्यताश्रयत्वादित्यथेः । विपरिवर्तो वाच्य इति । परपक्चो- 
ऽनेनैव हेतुना दुष्य इत्यथः । नयु साधनजात्यङ्गीकारिपक्वानुः 

# 

सारणास्या जतिः प्रथमकक्चायामपि सम्भवोऽस्त्वित्यत आह् । 

३४ 
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थमस्यापि परधंणः स्वयमेव पुरस्कारात् साधनेष्वपि केषुचित् 
जातित्वमिच्छतामपि हषणरूपा जातयो द्वितीयादिकक्षाभाविन्य 
एवेति नियम इति । 

एवं सपताङ्गसम्पन्नजातितच्वावराकिनाम् । 
सदुत्तरेसरदुत्थानात् तच्वधीजयसम्भवः ॥ 
अन्यथारण्यरुतवद् भवयुरफलाः कथाः । 
इति प्रख्यापनायात्र कथाभास उदाहतः ॥ 

अर्थिप्रत्यथिनोस्तावन्न द्रयोजेयसम्भवः । 
एकस्थ विजयेऽपि स्यात्सफटा सत्कथेव सा ॥ 

साधनेष्वपीति । दूषणरूपा इति । साधनजात्याः प्रथमकक्ष्यामा- 
वित्वेऽपि दूषणजात्या उत्तररूपतया द्वितीया दिकक्ष्वास्वेव सम्भव 
इति भावः। 

स्वोत्परेक्षामा्रसंसिद्धं साधनं दृषणादि वा । 
यत्प्रतिक्षिप्यत सोऽयमुत्प्रक्षासम उच्यते ॥ 

परेरक्ता काय्यलमाप्वेतस्येव भिदा मता । 
सगतोक्ता कार्यसमान्यत्रान्तमवमष्टति इति सक्चपः। 
विशेषा क्ता रोघनीय। जातयोऽत्र प्रदर्सिताः। 
अन्या नैयायिको क्तैव ज्ञेया इत्यार्य्यरासनम् ॥ 
एव जातिनिरूपणस्य प्रयाजनं दश्चंयन् कथाभाखनिरूपणसुप- 

क्षिपरति । एवमित्यादिना । सप्ाङ्गव्य्र षोडशपदाथेवत्समासः 

तच्वधीखम्भवो वादे जयसम्भवस्तु जल्पवितण्डयोरिति विवेकः । 
अरण्यरुतवदिति । अरण्यरादनादिवदित्यथैः । उदाहुत इति । गौ ̀ 
तमेनेति शेषः । सदसत्कथे फटमुखन कथयितुं जल्पवितण्ड- 
योवेस्तुस्थिति तावदर्शयति । अर्थिप्रत्यधिनोरिति । जल्पवि- 
तण्ड्योवीदिप्रतिवादिनेोारूभयोारपि जंदपसम्भवो नास्ति अस- 
म्भवात् अपि त्वन्यतरस्यत्य्थः। ततरान्यतरस्यापि जयेन साफ- 
स्यं दर्शयन् सफटत्वमेव सत्क थालक्षणमित्याह । पकस्यति । 
साफट्यं च तचवघोविजयान्यतरवत्वं तन न वाद्ाव्यास्षिरिति ध्ये- 
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यत्र द्रयोन विजयो नवा तच्विनिश्वयः । 
कथां कथयन्त्येनामसदुक्तिपरंपराम् ॥ 
तां द्विकक्षादिकामेके परटूकक्षावधिकां विदुः । 
पूवेत्रासम्भरात्सम्यरूतरज निबारणात् ॥ 
असदप्रतिभादो तु पर्षेकत्वमपि कचित् । 
सभ्येष्वसतस्यदक्षष्वप्युपयपि च धावति ॥ 
तथा हि कथापभ्युपगम्य यदि बादी सभ्पेषु दत्तावधा- 

नेषु प्रतिवाध्तुयुक्तोऽपि तूष्णी मास्ते प्रतिवादी च तदा मन्द- 
चित्तष्टत्तिरवर्य) द(व्यमपि तादात्विकं निग्रहस्थानं न व्यनक्ति 
तदा कस्यचिदपि पक्षस्यातुस्थानपेव । निग्रहस्थानन्यञ्जनेऽपि 
तावति समाप्निः । यदा तु वादी सद्धासद्वा व्रयात् अनाहित- 
प्रतिभस्तु प्रतिव्रादी न कफं चिद्रक्तिं वदी च यदि 

तद् निग्रदमूढस्तदा एकपक्षा कथा । द्रणोश्च न विजयः 

वस्तुतः सद्रादिनोऽपि प्राप्तकालनिग्रहानुद्धावनात् । बादिना 

यम् । उक्तवेपरीव्यमेवासत्कथालटश्चषणमित्याह । यत्रेति । छ- 
कष्यस्वरूपं दशयति । असदुक्तिपरपरामिति । पषा च कुकथा 
दविपक्षीमारस्य षटुपक्षीपय्थन्ता नेकपक्ली न वा सक्तपकष्यादीति नै- 
यायिक्रा वणयेन्ति तदिदमाह । तानिति । तत्र देतुमाह । 
पूजति । पूै् पकपक्षी नास्तीत्यत्र हेतुरसम्भवादिति । 
उत्तरत्र सप्तपक्ष्यादि नास्तीत्यत्र हेतः सभ्येर्भिवारणादिति । एतद्यो- 
त्तर स्फुष्टौभविष्यति । एकपक्षीसत्तपक्ष्यादिरपि कुकथास्तीति 
स्वमतमाह । असदप्रतिभादौ त्विति । असदुपक्रमायामप्रतिभोप- 
क्रमायां चेव्यथेः। अस्तत्खु । अविद्यमानेषु । दक्षेषु । मन्दमतिव्य- 
वहारेषु उपरि षटपक्ची इव्याक्षिप्यते । उक्तकारिकाथभेव स्पष्टयति । 
तथा हीति। मन्दचित्तवृत्तिः । मृढवुद्धिः । ननु सद्वादिनः कथं 
न विजय इत्यत आह । वस्तुतः रुद्धादिनोऽषीति । ननु वा- 
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प्रतिवादिनिग्रहे तु तेनैव विजयित्वायासते । यदा त्रसत्मा- 
धनोपक्रमायां कथायां प्रतिवादी सदुत्तरण निगृह्णाति ताव- 
ति च सभ्याः प्रमाणीकृतः तदा प्रतिवादिनो तरिजयः 
अपटुत्तरेण निग्रहे सभ्येषु च भरन्यासात् द्विपक्षी कुकथा । एवं 
तदुपरि वादिपतिवदिनोः सप्रतिमयारसदुत्तरपरपरायां पञ्च- 
पक्षीपयेन्ता कुकथामरत्तिः 1 सतूसाधनेोपक्रपायां तु षटृक्षीप- 
यन्ता । तत्र हि प्रथमः पक्षस्तावदनुपण्ुवः भ्रादुःष्यात् । 

प्रतिवादिनस्त॒ निरनुयोञ्यानुयोगमेद चतुष्काय्यव्रतरणात् द्वि 

तीयपक्षप्रटत्तिः । तत्र सभ्यानां स्वयं कथायापनधिकृत- 

त्वाज्ानन्तोऽपि बाद्नुयोमम्ुपक्ष्यमाणस्तष्णीमासते । तदा 
वादी सदुत्तराप्रतिभानात् तत् प्रतिभानंऽपि वा जदीक- 
रणदुरयिरपेण तन्न तीयमन्यद्रा किंचिदसदुत्तरं प्रयुञ्जीत 

तथापि प्रतिवायवुयोगुपेक्षमाणेषु भतिवादिनस्तेथव चतु- 
थेपक्षावतारः । तथ।प्यवसरप्राप्तायापयस्तम्भरूपातुविषेय- 

दिना प्रतिवादिनिग्रहानुद्धावनेऽपि समभ्यैस्तदुद्धावनाद्वादि- 
नो विजत्रः स्यादेत्यत आह । वादिना इति । विजयित्वाया- 
सत इति । विजयित्वं ज्ञातुं तिष्ठन्तीत्यर्थः । “क्रयाथोपपदस्य च 
कर्मणि स्थानिन” इति चतुथीं । सभ्या इति हषः । कुजरचि- 
त्को सभ्या इति पठ्यत पव । स्वेषां कथायामनधिकङकत- 
त्वाद्वादिकृतनिग्रहोद्धावनेनैव वादिनो विज्यं जिज्ञासमानाः स- 
भ्बास्तूष्णीमासत इति भावः । तत्रानिवारणेन षट्पश्षीपयेन्त- 
प्रच॒त्तो हेतुमुपपादयितु प्रस्तोति । त्र हीति । निरनुयोज्या- 
चुोगभेद चतुष्काद्यवतरणादिति । अनवसरघ्रहणनिश्रहाभासव- 
चनच्छर जा तीनामन्यतमस्य एकस्य दयोखयाणां चतुणौ वा तत्तद- 
सरत्प्रतिभामेदेनावतारादित्यथेः । उभयास्तम्भरूपायुविधेयभ्रदना- 
येति । उभयोवौदिपभ्रतिवा दिनोस्तम्भस्तव्धता निवेचननावस्थान- 
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प्ररनाय दत्तक्षणेषु वादिनः पश्चपः पक्षः । अनुषिषेयेऽपि 
देवानां पिये स्वयमानृशंस्यात् कथंकरणयोरप्रतिभया कथा- 
विच्छेदकांलिषु षष्ठः । ततः परं स्वदोषपरिहरायोमो 
निवाय कुकथात्वपरकाशनेनापक्षपातेन च द्राव्रपि निगृह्णन्ति । 
सभ्याभावे मन्दमतिन्यवहारेषु वा सभ्येषु माजौरकलहवदै- 
वान्निवारणपिति । 

इति कषरिताक्ेकाषंहस्य सवरतन्तरस्वतन्त्रस्य श्रीमद ङ्ट- 
नाथस्य बेदान्ताचायंस्य कृतिषु न्यायपरिथद्धावतुमान(ध्याये 

ततीयं निरवतुयोज्यानुयोगाद्िकभ् ॥ २॥३॥ 
-----ट < ~< ष्ट 2-5----- 

अथ प्रमाणाभासाः। अप्रमाणत्वे सति पमाणञ्यव्रहारवि- 

मिति यावत् । तेन रूप्यते उयावतत्यत इति स्तम्भरूपस्तम्भविषयः 
स चासावयुविधेयः प्रदनश्च तस्मै तमधिगन्तुमित्यथः । दत्त- 
क्षणेषु । दत्तावसरषु अनुवि धयेऽपि । सम्भावनायामयपि । देवानां 
प्रिये । मुदे “दवानां त्रिय इति च मूख” इति निपात्यत । “अज्ञो 
मूढयथाजातसुखवधघयवालिशा” इत्यमरः । दैवान्निवारणमिति ॥ 
उदासानानामपि तज्रानिवारकर्त्वादिति भावः। 

इति श्रीमद्वदान्ताचा्य्यचरणारविन्दानुसन्धानविहादप्रवोध- 
न भारद्वाजङ्कलजलधिकोस्तुभश्रौ देव राजाचाय्यं सूनूना श्रीनिवास- 
दासन विरचितायां न्यायपरद्युद्धिव्याख्यायां न्यायसारसमाख्या- 
यामयुमानाध्याये तृतोयं निरनुयोञ्यानुयोगान्हिकम् ।२।३। 

- ८८ ः~ = ---- 

श्रीमते रामानुजाय नमः । 

यत्सन्ञेधानपात्रादसदुत्तरतापि शाममुपयाति । 
सरो ऽय सदुत्तरो मयि निगमान्तगुरुनिरन्तरं द्यताम् ॥ 
क्रमध्राप्तस्य भमाणाभासास्यनिग्रहस्थानस्य निरूपणं प्रतिज नीते। 
अथेति । प्रमाणाभासाः निरूप्यन्त इति रोषः । तत्र समन्य 
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षयास्ते । परपाणचातुक्रध्यात्तदाभासा अपि चतुर्विधाः 
प्रतयक्नानुमानागमस्परृत्य। भासमदात् । एषामवन्तरलक्षणं सा- 
मान्यलक्नणच्छययेव सुगमम् । तत्र प्रत्यक्षाभासो यथा । 
दरो चन्द्रपसो पीतः शङ्क इत्यादि । विषयेन्धियादिदोषा- 
द्स्योद्धवः । इमं च प्रपाणतयोपन्यसतोऽस्य हेत्ाभाक्षव- 

क्चणमाह । अप्रमाणत्वे सति प्रमाणन्यवहारविषया इति । तत्र प्रमाणे- 
ष्वतिव्याप्तिव।रणायाप्रमाणत्वे सतीति विन्ञेषणम्।प्रमेया दिष्वतिव्या- 
वारणाय प्रमाणव्यवहारविषया इत्युक्तम् । प्रमाणव्यवहारविषय- 
त्व च तद्योाग्यत्वं तच्च प्रमाणपदप्र्रत्तिनिभित्तकदेशयोगः। एतेन 
व्यवहारदशायां प्रमाणाभासष्वव्यासिः कस्यचिद्धन्तस्य घटादाव- 
पि कद्ाचित्परमाणव्यवहारसम्भवात्तत्रातिव्यासिश्चेति निरस्तम् । 
नन्वेवमपि प्रमेयघटखादावतिव्याप्तिः । यथावास्थतव्यवहाराचुगु- 
णज्ञानत्वं प्रमाणपदधच्रत्तिनिमित्तं तदेकदेशस्य व्यवहारानुगु- 
णत्वस्य तत्र सत्वादिति चन्न यथावस्थितांशाव्यतिरिक्तश्य अ्य- 
वहाराजुगुणज्ञानत्वस्यैवेकदे राशब्देन विवक्षितत्वात्तस्य घटादाव- 
भावात् । नच हेत्वाभासेष्वञ्यासिः स्यात् ज्ञानत्वघटितस्य तचा- 
भावादिति वाच्यम् । प्रमाणाभमासानामेवात्र रश्ष्यत्वेन हेत्वाम।- 
सेष्ठठयापेरदोषत्वात् । नु तर्हि हेत्वाभासनिरूपणमसंङ्गतं स्या- 
दिति चदञुमानाभासोपपादकत्वेन सङ्गवत्वादित्यरं बहुना । 
सामान्यलक्षणच्छाययैव सुगममिति । प्रत्यश्चप्रमाणभिन्नत्वे सति 
पत्यक्षव्यवहारविषयाः प्रत्यक्चाभासाः । एवमयुमानाद्याभासा अ- 
प्युहितु दाक्याः । तत्र चास्मदुक्तप्रकारेणाञ्याप्त्यतिव्याप्ती च शक्य- 
निरास इत्यथः । विषयेन्द्रियदापादिति । प्रत्यकचन्द्रगमनश्र मादेवि- 
षयनिष्ठाभासखसखन्िघानादिद्ोषादु द्वः । चन्द्र द्धित्वशाङ्खपेत्यश्रमदे- 
रङ्कुल्यवष्म्मर्तिमिरकुखादिदोषात्स्तम्भपिाचश्र मदेरनवधानमी- 
रुत्वादिपुरूषदोषादिति विवेकः । प्रत्यक्चाभासनिरूपणस्य नित्रहस्था- 
ननिरूपणत्वेन साफल्यमाह । इममिति । नचाच्रान्वादेश्चतया एनादे- 
शेन भवितव्यमितीममिति निदं रोऽ पपन्न इति वाच्यम् । पूवे का- 
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निग्रहो भवत्येव । अक्षपादसूत्रऽपि देत्वाभासप्रहणञुपरक्षणम् । 
चशब्दाद्रा अनुक्तप्षमस्तसंग्रहः । अनुमानाभासो यथा । वाषपा- 
दिषु धृषल्ायारोपेण धरूपवसात् पवरतोऽग्निपानित्यादि । 

अव्याप्रापक्षधरमो द्रां हेताभासो समासतः 
तयोरेव प्रपश्चन स्यादसिद्धयादिकलटपना ॥ 
यदुक्तं न्यायत असिद्धानिकान्दिकविरुद्धा हेत्वाभासा 

इति । तत्रासिद्धोऽपक्षधमे इतरावन्ाप्तमेदौ हैत्वाभासौ । ताव- 
न्माजोक्तिश्च भदशंनाथां । भरयोजकान्तरेग वा तदन्यसंग्रहस्तत्र 
विवक्षितः ये चाप्ताधारणवाधितप्रकरणपमादयो भेदाः कथ्यन्ते 
तत्रासाधारणस्याग्याप्तवं केवुग्यतिरेकिनिराकरणे परदरितम्। 
अनैकान्तिकमेद था केचिदुक्तस्तथा चोक्तपागवपरपरामण्ये । स 
च तावदनेकान्तिकः। स हि द्विषा । साधारणासाधारगमेदा- 

योन्तरार्थविधानार्थमु दिष्टस्य पुनः कार्यान्तरार्थमुदेशस्यैवान्वादेशः 
श्ब्दाथतयाभियुकतैवयाख्यातत्वात् प्रृते च पूववाक्यस्यायु- 
वादत्वविवक्चषणात् । अत पव हि पतमातं ङितं विद्यात् तमिमं 
राधे गृह प्रापयत्याद्युपपन्नमिति व्याख्यातम् । अक्षपादसू्र इति । 
“प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तर'मिव्यादिनित्रदस्थानसूज देत्वाभासा- 
चति हेत्वाभासग्रहाणं प्रत्यश्चामासादौनामप्युपलन्चषणम् । तत्र 
चकारो वा उक्तखमुखयाथेः सन् प्रव्यक्लाभासादीन् समुच्चिनो- 
तीत्यर्थः । हेत्वाभाससरामान्यलक्षणस्य प्रमाणाभासरसामान्यटक्ष- 
णच्छाययैव सुगमत्वात्तदुपेक्ष्य सामान्यतः स्वाभिमत विभाग 
माह । अव्याप्ति । हेतुभिन्नत्वे सति दहेतुञ्यवहारविषयत्वं 
हेत्वाभाससामान्वटक्षणम् । व्यवहारविषयत्वं च पूवेवत्तयोग्यता 

सा च पश्चृत्तित्वादिरूपेकदे शयो गित्वम् । नचाज्ञानासिद्धाव्यासि- 
स्तस्याज्ञानदशायां हेतुत्वाभावात् । हेतुपदेन गमकतोपयुक्तरूप- 
बत पव विवक्षितत्वादिति दिक् । तज्रासिद्धो ऽपक्षधमे इति। 
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त् । बाधितस्य तु न पक्षधर्म । नापि व्याप्तिरिति दृषणद्रय- 
समुचय: । नहि साध्याभाववचया निणीतस्य संदिग्ध- 

साध्यत्वछक्षणं पक्षत्वम् । न च हतुपति पक्षे साध्याभाववत्तया 

प्रमिते हेतोव्याप्यताग्रहणसम्भवः । भरकरणसमस्य तु भरति- 
साधनपरतिरुद्धत्वलक्षणस्यानिणीतवटलवात् । वटस्य च व्या- 

पिपक्षधरमेतानतिरेकात् । व्याप्त्याद्यनिश्वयेन तयोरेवा- 
न्त्मावः । स्वपक्षसिद्धावरिव परपक्षिद्धाव्रपि त्रिरूपो हेतः 
प्रकरणसमः केषिद्धक्ष्यते । यथा नित्यः शब्दः पक्षसप- 
क्षयारन्यतरत्वात् आकारवत् । अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयो- 
रन्यतरत्वात् घटवदिति । तचरेदं लक्षणम भवीत्येके 

एकस्य पक्षद्रयेऽपि नैरूप्यसम्भवात् । नित्यत्वे हि साध्ये 
राब्दाकाशयोरन्यतरल्रादिति हेत्वथेः । अनित्यत्वे तु शब्द- 
घटयोरन्यतरत्वादिति । नच शब्दसारूप्यमात्रेण हतोरेकताति- 
सङ्गादिति । तत्र यदप्पेतस्पिन्नुदाहरणे छक्षणपक्षभवि तथापि 
असिद्धस्यापश्चधमं अनेक।न्तिकविरुद्धय)रब्य।तेऽन्तमाव इत्यथैः 1 
प्रयाजकान्तरेण वेति । असराधारणवबाधितप्रक्रणसमदेरसाधा- 

रणत्वञ्यतिरिक्तेनाने कान्तिक्रत्वेन हेत्वाभासताप्रयोजकेन सङ्कदस्त- 
त्र न्यायतच्वे विवक्षित इत्यर्थः । नेयःयिक्तेरुक्तानां मदान्तसाणाम- 

पि स्वोक्तविभागे ऽन्त मां  दृोयति । य चेत्यादिना । स्वेज्ञा- 
द्मतमाह । स्वपक्षासद्धाववति। चिरूपां दतुारातं । पक्चसच्व- 
सपश्चसत्वविपन्षलस्वरूपज्य विदि इत्यधेः । तस्यैव साध्यवि- 
परतसावक्त्वनावाध्रतावचषयत्वासत्प्रातपक्चत्वय। रसम्भवादव नै 

रूपत्वोक्तिः । तच नेया धकेर दूषणे दृषवितुमजुवदति । 
तच्रद्ामित । अकसरम्मवमवापपादयात । {नत्यत्व हात । आतः 

प्रसङ्गादिति । जल पृथिवी पयस्त्वात् क्षीरबदित्यादावपि देत्वै 
कयप्रलङ्गादिव्यथेः । दूषयति । तत्र यद्यपीति । यथेति । 
स्वेतरे घटादयः । तद्ू।त्तत्वाचाक्रान्तो ध्मः शखाब्दमात्रचु्तिः ख 
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पहाविद्यादिप्रस्थानेषु केषां चिद्धतूनां साध्यतदमावयाः स- 
मानाकारतया सम्भवं पयामः । यथा शब्दः स्वसरेतरषत्त- 
त्वानाक्रान्तानित्यनिष्टुधिकरणं प्रमेयत्वात् घटवदिति श 
उदानित्यत्वसाधने प्रत्तः प्रमेयत्वहेतुरेक एव । शब्दः स्रस्वे- 
तरषटत्तित्वानाकान्तनित्यनिषटठाधिकरणं प्रमेयतवातु आकाशव- 

त्यपि शब्द् नित्यत्वस्थापने पूरवत्तिरूप उपलभ्यते । अतो 

नदाहरणपादरणायासपत न्यायह्कक्षणापस्षस्मबात्र दहस्तारखाः 

चः । क तर्घस्यान्तमोवः अविनामावादिसम्भावनायापपक्षपमं 

चासावनित्यनिघ्रश्चेति कर्मधारयः तस्याधिकररणं शब्द इत्य 
राब्दमाचचत्तरानित्यव्रत्तित्वं छब्दस्यानित्यतामादाय पयेवस्यती- 

{ति स्ाध्यपयवस्ानवरादेव रशाब्दानित्यत्वं सिध्यतीत्याशयः । 

पवमेव नित्यत्वसाधनऽपि योज्यम् । पृवद्नत्तिरूप इति । पूवेत्रा- 
नित्यत्वसाघने मेयत्वहेतोयानि पक्षसच्वादीनि रूपाणि वतन्ते ता- 
नि रूपाणि नित्यत्वसाधकमेयत्वहेतौ बतेन्त इन्यथेः । पृवंत्र च 
त्तियंषां तानि पू्ैवृत्तीनि तान्येव रूपाणि यस्य हेतोः खपृू- 
वच्रत्तिरूप इति विग्रहः । लक्षणासम्भवोचयम् । उद्(हरणादश्शनमा- 
त्रेण लक्षणासम्भवोक्तिरित्य्थः। “वदः सुपि क्यप् च” इति वद्- 
तेरसम्भवे सुप्युपपदे “तयोरेव छत्यक्तखलथौ इति भावे क्यपि 
सम्प्रसारणे च रूपमसम्भवोयापेति । हस्ताखोच इति । करपरामथै 
शत्यर्थः । छोच दशन इति धातोभावे घि “निष्ठायामनिट इति 
वचनात् “चजोः कुःधिष्ण्यतोः“इत्यस्यापरबच्या कुत्वाभावे रूपलोव 
इति हस्तेनालोच इति विग्रहः । तथ। च टक्षणासरम्मववचनं निमी- 
लिता्षस्य दस्तपरामहहोमात्रेण दुरस्थवस्त्वभावावध्रारणप्रायमि- 
त्यथः । अविनाभावादिसम्भावनायामिति । अव्यभिचरितसामा- 

नाधेकरण्यानौ पाधिकसम्बन्धसच्व इत्यर्थः । सम्भावनायामि- 
स्यनेन वक्ष्यमाणव्याप्त्यभावो व्यज्यते । अपक्चधरमं इति । साध्यविः- 
परीतव्याप्यज्ञानस्य साध्यसरायप्रातिवन्धकत्वेन शाब्दे साध्यस- 

देदाभाविनः तस्य पक्षत्वाभावात् प्रमेयत्वहेतोः पश्चघरमेत्वाभावा- 

३५ 
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अन्पथातन्पप्नि। यादे पक्ष व्यापकपमरतीर्यपयैवसानवखादनि- 
त्यत्वं साधयेत स एव देतुः कथं न तद्विपरीतव्यापकं प्रती- 

त्यपर्यैवसानेन नित्यत्वमपि । ततश्च अविशेषादुभयत्रापि व्या- 
तिन स्वाभाविकीत्यव्याघ्र कोटौ निक्षः । यथा च परपक्ष- 
वत् स्वपक्षस्यापि वाधकमुत्तरं जात्युत्तरमिति व्यवहर- 
[७ न्ति । तथा वाच्भिपतसाध्यवरत्तद्विपरीतयथतिवाद्यमिमतसा- 
ध्यस्यापि साधकत्वभरसङ्गादथत उभयासाधकान्येतानि 
जातिसाधनानीति च कंचिदचुः । अपि चैषां सा- 
ध्यतदमावसाधने समानाकारत्वादेवानेकान्तिकवदव्याप्रलं 
ुव्पक्तप्् । उभयत्र विपक्ष वाधङभावच्च । न चो- 
भयत्र॒तत्सेमवः व्याघतात् । एकस्मिन् विरुद्धयोरिव 
वरिरुद्धाभयप्रतिक्षेपयोरपि परस्परात्मनोरतिरिक्तयोवां स 

भावः । ननु साध्यतद्धिपयययारुमयोरपि विनिगमनाविर- 
हेण व्याप्यतायां मेयत्व सम्माव्यमानायां साधक्रवबाधकप्रमाणा- 

भाववत्साधकवाधक्रप्रमाणद्धयसच्ेऽपि सदेहस्य न्याय्यत्वेन पक्ष 
धमेत्वानपायात् । अपश्चधर्मेऽन्तभीवो न सम्भवतीत्यतो व्या- 
घान्तमावमेव निधीरयति । यदौत्यादिना । येषां मते पताड- 
शायुमानानां स्वव्याघ्ातकत्वेन जःत्यन्तभावः तन्मताजुखारे तु 
न हत्वाभासान्तसवप्रयास इत्यभिव्रत्य तन्मतं दरौयति । य 
था चत्यादिना । अनेकान्तिकवदिति । साधारणस्य साध्यसा- 
मानाधिकरण्यवत् तदभावसामार्नाधिक्ररण्यस्यापि सचाद्यथा- 
व्याप्त्यमावस्तथा साध्यविपययसाधनाय तन्नित्यानित्यतोभय- 
सामानाधिक्ररण्यस्याप्थविरिषत्वादिति भावः । किञ्चोभयज्रापि 
विपक्ष बाधकतकोमावनाप्रयोजक्रत्वन व्याप्यत्वासिद्यवेड्यभव- 
नाञ्याप्तकोटावन्तभांवः सुडढ इत्याह । उभयत्रति । व्याघातमे- 
बोपपादयति । पकरिमिन्निति । विरूद्धयोरिवेति । भावाभावयोरिवे- 
व्यैः । भावाभावव्यतिरकण तदुमयविपर्ययौ न स्तः। माव पवा- 

[क 

द् 
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एचयासम्भवात् । नच श्ीतोष्णव्यतिरेकवत् कोव्यन्तरो- 
पलस्भः भक्राभावात्यना विरोधे तत्तदन्यात्पना त्रिभागे 
च तदसम्भवात् । अत एव॒ हछनिवेचनीयानेकान्तवाद- 
योरनवतारः । अस्त्वन्यतरद् विपक्षे बाधकमिति चत् नत- 
थापि तादश्रीतेः कुरिलोन्नीतिकस्िताया विपक्षे बाधक- 
विरहादपरयोजकतं सिद्धम् । प्रमाणान्तरवलत्त सिद्ध्यतः 

भावविपयेयः। अमाव एव भावविययय इति पश्च भावाभावविप्रयै- 
ययोः समुच्चयो न सम्भवतीत्यथः। अतिरिक्तयेवैति । अभावप्रतियोा- 
गिक्ामावान्तरङ्ःक।रिमतेऽपि भावाभावप्रतियोगिक्ामावयारपि 

समुचये न सम्भवति एकस्य नित्यानित्यमिन्नस्यासम्भवादित्यथैः। 
भावाभावात्मना विरोध इति। शीलोष्णत्वयार्गोत्वाद्वत्वयाभाव)त्म- 
ना विरुद्धयोरतिरेकेणानुष्ण्ी तगे।त्वमहिषत्वादि कोख्यन्तर बद्धवा 
भावयोस्तेनेवाक्ररेण विरोधन कोस्यन्तरोपलम्भः । तथा ब्र 
ह्य तद्धननं चत्यादिना तस्वेन तदसिन्नत्वन च विभगे प्र 
धने वुरुषश्चति भावात्मना विभागे तदनिरेकेण ब्ह्मवन्न कोस्य- 
न्तरोपरम्भः । तथा च नित्यानत्यत्वयोभौवाभावात्मनारतिरेकेण 
प्रकारान्तरासम्भवान्नोभयत्र विपक्षे बाधकतकसम्भव इति भावः| 
नतु तत्तदभावयोः समुच्चयः सदसदनिवंचनीयतया निव- 
चनायरजतादो मायिभिरङ्गोक्रिथते यथाह । सप्रतिपन्नोपाधाव- 
भवप्रतियोगित्वमनिवैचनीयमिति । तथा कोमारिलादिभिजाति- 
व्यक्तयोगुणगुणिनोनदामेद समुज्चयोऽङ्खोक्रियते । यथाहुः । 

टिङ्गक्तख्यादि सम्बन्धः स।(मानाधकरण्यधीः। 
सवं समञ्जक्त द्योतद्वस्त्वनेकान्त्यवादिनाम् इति ॥ 
तथा च नित्यत्वानित्यत्वयोः कर्मिशिद्वस्तुनि समुचयसं- 

भवेन कोस्यन्तरमपि समभाव्यत इत्यत आह । अत पक्ति । 
भावाभावसमुच्चयविरोध।देवेत्य्थः । नु शबड्रस्यान्वयञ्यतिरेकि- 
रूपप्रमाणान्तरबलेनानित्यत्वासिद्धो तद्विपयपे तथान्यतरकोस्यो - 
वो धकतकसमस्भवान्नोमयकोरावप्यप्रयोजकत्वमित्यत आह् । प्र 



२७६ न्यायपरिशुद्धौ । 

साध्यविशेषस्य विपयये बाधक्रपप्यस्तु न पुनः पहाविद्ादि-ः 

हेत॒भिरप्रयोजकेः सिद्ध्यतः । अयाजकोऽन्यथासिद्ध् उपा- 
[कर 

भिपान् व्याप्यत्वासिद्ध इति चानथौन्तरपित्यतोऽपि न द्वितीय 
बहिर्मावः ! तयदि- 

विपक्षे बाधकाभावादुपापेतरीपि सम्भवात् । 
हेत्वाभासोऽन्यथासिध्यन्नपरयाजक इष्यत ॥ 

पञ्चभ्यः परथगवेन कतिचित् सेपचक्षते 
व्याप्यत्वासिद्धमेदोऽयमिति बाहुभनीषिणः ॥ 
विपक्षे न दहि निवापे व्पाप्निः कापि प्रसिद्खति। 
भ्रतिङूटेषु तर्केषु सत्सु धात्राप्यनिश्वयात् ॥ 
व्याप्विस्वरूपवेकस्यकट्पितापाधिकेषु न 
अप्रयांजकतावादः प्राचां प्रागेव दितः ॥ 

अन्येऽप्याहूः । 

 समासमाव्रिनामाववेकत्र स्तो यदातदा। 

माणान्तरबखाच्िति । तथा च मानान्तरात्साध्याक्तेद्धौ महाविद्या- 
याः साघनत्व न पुरस्क(यमित्यप्रयोजकेव महाेयेतिः भा- 
वः । नन्वस्त्वप्रयोजकत्वं तस्य पृथग्धत्वाभासत्वन व्याप्यत्वा- 
सिद्धाघनन्तभूततया ऽव्याप्तकोटावन्तमोबो वुरेभ इत्यत आह । 
अप्रयोजक इति । अनर्थान्तरमिति । एकाथंमित्यथैः । इतीत्य- 
नन्तरं वचनमिति शेषः । अतोन लिङ्गवचनाचुपपत्तिः । विप- ` 
क्ष बाधकाभावे व्याप्यत्वासिद्धिमुपरपादयति । विपक्े नः हि 
निबोध इति । उ्यािस्वरूपवेकव्येति । सम्बन्धश्रदवखाचुयायि- 
स्वरूपवेकल्यतः कदिपरतनिषिद्धत्वाद पाधकेषु हिसात्वादिहेतुष्व- 
प्रयोजकत्ववादो भद्पराशरपयदेः कत इति निबन्धघाद्याहिक 
पव पवजातीयके रूपवेकल्यकद्पतोपाधिके दहेतावप्रयाजकः 

त्वव्यपदेशः परीक्चषकाणामित्यनेन मह्पराशरप्रादवचनेन द 
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समेन यदि नो व्याप्रस्तयोदहीनोऽपयो जक इति । 

शावरवात्तिककारश्च । 
व्याच दश्यमानायाः कथ्िद्धमेः प्रयोजकः । 
अस्मिन् सत्यमुना भाव्यमिति शक्या निरूप्यते ॥ . ` 

अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनाघुपजीवकाः । 
दैरपि न तैरिष्ठा व्यापकरांशावधारण। इति । 
एनमेव हि संदिग्धव्या्चिकं बाह्याः पठन्ति । 
साध्यादन्पेन धर्मण सपक्षष्वनुयायिना । 

विना पक्षे स्थितो धमः सदिग्धव्या्निङो मत इति । 

रित शइत्यथः । समासमाविनामावाविति । पकस्मिन्साध्ये 
विषयभूते साध्येन सह समविषमव्यात्िको हेतुत्वेनाभिमतैौ 
स्तः । भवतश्चत्तयार्मध्ये हेत्वो्ध्ये दीनो विषमव्यासिरो हतुः 
समव्यािकन यदि ष्याप्तो न भवत् यथा यागीयहिसायां साध्य- 
न पापसाधनत्वेन समव्यापिङेन निषिद्धत्वेनाव्यासिर्हिखात्वहतु- 
रप्रयोज्कर इत्यथः । एवे च सोपाधिकस्यैवाप्रयोजकत्वमुक्तं भव 
ति । व्यात्तश्चत्यादि । अयमथः क्चद्कन साध्येन पापसाध- 
नत्वादिना सह बहूनां दिखात्वादि ध्माणामापततोा व्याप््युपल- 
म्भऽपि तस्मिन् साध्य सत्यमुनवं भवितव्य नान्यथेत्यन्वयग्यनिरें 
कावधारणरूपया शक्त्या साम्थ्यैन कञ्चिदेव धर्मस्तस्या व्याततः 
प्रयोजको निरूप्यते ज्ञायत इति । ननु साध्येन साहचयांवि- 
शोषे कथमेकस्यैव प्रयोजकत्वमित्यत आह । अन्ये इति । अन्ये ध- 
मास्तु सहचरितधमोन्तराणां साहचय्येनियपरवतां उयासिमुप- 
जीव्य ये व्याप्ता इह भान्ति तेव्यीपकसाहचय्ये दष्टैरपि पक्षे 
ठ्यापकाज्ञस्य साध्यधमस्यासाघरणप्रतातनष्यत इत्यथः । प- 

रप्रयुक्तव्यास्िकत्वसम्भावनया सदिग्धः्यासिक इति कैशिदुच्यत 

ते मतन्तरमाह् । पएनमति । सध्याद्न्यनाने । साध्यात्पापः- 

साधनत्वादन्येन सह सवषु सपक्षषु सध्यधर्ममनुलरता निषि- 
त्वाद् धमण चना पल्ल स्थिता धमा हसात्वाददेः परप्रयुक्तव्या- 
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तस्पादव्याप्तमेद एव्रायपपरयोजकः । तत्स्वभावानतिलङ- 
नाच्च । श्रीपहातरिद्यापानपनोहरथमाणमञ्ञपांदेपठितवक्रानु- 

मानस्यापि तथात्वम् । एवं पक्षटृषटरान्ताभासानामपि हेत्वाभासे- 
प्वेवान्ततो निवेशः । तेषां च तयोरेतरमेव विश्रमः । सर्ष्वपि 
पक्षामसेषु हेतोरपक्षथमेलवात् । नहि पक्षाभासधर्मस्य पक्षधरम- 
ता । नहि साध्यमाधनोामयव्िकलाश्रयहीनेषु टष्टान्ताभासेषु ह- 
तोव्यंश्िग्रहः शक्यः । सर्रेषु च इृषटान्ताभासेषु अव्याप्चतरात् । 
सिद्धसाधनेऽपि हि पक्षधमतं न सिध्यति । सिद्धध्विशिष्ठ- 
स्यापक्षत्वात् । यदि पक्षीकृतेष्वेकत्र साध्यं भरसिद्धं तदा 
सिद्धस्ताधनलादेश्तो ऽपक्षधमेत्वम् । यदा तु सिद्धमसिद्धं 
च साध्यं प्रयुञ्जीत तदापि सिषाधयिषितस्य स्वस्य साध्य- 
त्वाभावादंशतः सिद्धसाधन दं शतः पक्षधमंत्रम्। अतोऽतिपीडा- 

प्िकत्वसम्भावनया संदिग्धत्या्िक उच्यत शत्यः । ततुस्व- 
भावनतिलङ्घनाच्चेति । अगप्रयोजकतानपायादित्यर्थः । श्रीमहा- 
विद्यामानमनोहदरः प्रमाणमञ्जरीति ग्रन्थनामध्येयानि । पवंजातीय- 
का अन्येऽपि ब्रन्थाः सन्ति तत्र॒ तत्र पठितानि परपश्चला- 
धारणानि वक्रानुमानान्यप्रयोजकतया व्याप्यत्वाससिद्धान्तभूतान्ये- 
वेव्यथैः । अस्तु ततः कजिमित्यत आह । तषां चेति । तयारि- 
तरत्रेति । अब्याप्तापक्चघर्मयोरन्यतरतरेव्य्थः । पश्चाभासानामप- 
क्षधमऽन्तभावमुपपादयति । सर्वेष्वपीति । दष्टान्ताभाखानाम- 
व्याप्ेऽन्तभौवमुपपादयति । नहि साध्येति । सिद्धसाधनस्याप्य- 
पक्षध्रमेंऽन्तभांवं द्रायति । सिद्धसाघनेऽपीति । अतिपीडा- 
यामिति । अतिघष्रेण इत्यर्थः । निपुणनिरूपण इति यावत् । न- 
न्वेव गोतमेन “व्यभिचारविरद्धप्रकरण समसाध्यसमातीतकाला ह्- 

त्वाभासा” इति किमथ पञ्चधा हेत्वाभासाः परिगणिताः किम- 
थै वा सनव्यभिचारविर्द्धसस्पातिपश्चासिद्धवबाधिताः पञ्चेति न्या- 
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याचायादिभिः प्रपञ्चिता इत्यत आह । पूर्वैषां त्विति । ष- 
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थां द्रावव हत्वा । पूव्रषान्तु पक्षामाप्रादप्थगुद्ाहरणवत् 

स्फुटतया पृथगुद्धाव्यत्वाय नेयायिकपरिगणनं तदनुसरेण 
बूमः । तन्न न्यायतचोक्ताञ्यः । तदमिप्रतौ कालात्वयापदिष्ट- 
प्रकरणसमाविति पञ्च हेत्वाभासाः । तत्र व्याप्निपक्षत्तिनिश्व. 
यरहितोऽसिद्धः । तद्धदास्तु न्यायत संग्रहणोक्ताः । 
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दषु अन्नानसशयावप्रययाञ्चभिरव ब्वसाद्धभव्ति । 

पक्षतद्धभभागानां साध्यतद्धमयोम्तथा । 
हेतुतद्याप्तिथ माणां स्वसूपेणाप्रसिद्धितः ॥ 
हेस॑शच योरिहासिद्धव वैयधिक्ररण्यतः । 
पक्षांशाध्यहतुस्थवि शेषणव्रिशष्ययोः ॥ 

क्षाभासदिपरथगुदाहरणवादिति । यथा हेत्वाभासान्तभूनानामपि 
पक्लाभासादौीनां स्फुटतया पृथगुद्धाव्यत्याय पृथगुद्राहरणं तैः रतं 
तथा अब्याप्तापक्चघर्मयोरन्तभुनानामप्यन्येषां हेत्वाभासानां पथगु- 
द्ाव्यत्वाय पृथक् परिगणनं कृतमित्यथेः । तत्रेति । अलि- 
द्धानेकान्तिकविरुद्धा न्यायतच्वे कण्ठतः प्रतिपादिताः तत्र ता- 
स्पयगेचरो कारात्ययापदिष्टकरणलमौो द्वाविति पञ्च हेत्वाभा- 
सा इत्यथः। असिद्धलामान्यलक्षणमाह । तत्रति । अज्ञनस- 
दिग्धासिद्धयोः सङ्कुहाय निश्चयपदम् । अन्यथा व्याप्भिपक्षधम- 

तान्यतररादिव्ये लक्षणीक्रवमण तयारव्या्तिप्रसङ्गादिति । 
विशिष्य सभावितानसिद्धभेदानादह । पक्षेति । स्वसरूपेणाप्रसिद्धिव 
शति । पूवेषष्ठ्यन्तेषु सवत्रान्वथः । पक्षतद्धमभागानामप्रसिदित 
दव्यनेनाश्रयासिद्धः आध्रयविशषरणासिद्धः आश्चय्रभागासिद्ध इ- 
ति रयो मेदाः । साध्यतद्धमम॑यारप्रसिद्धित इत्यनेन साध्यासिद्धः 
सखाध्यविशपषर्णासिद्ध इति द्वो हत् । तद्धचाप्तिधर्माणामप्रसिद्धित इ- 
त्यनेन स्वरूपालतिद्धा व्याप्यत्वासिद्धो हेतुविंशोषणासिद्धश्चति त्र 
यो मेदाः । आहत्य प्रथमकारिकया अषौ मेदा उक्ताः । हत्वं 
शयोारसिद्धेरिव्यनेन स्वर्पमागासिद्ध पकदेतोरशमेदौ ख 
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वरैयथ्याद्त्र सवत्र वादिनः प्रतिवादिनः। 
द्रयोश्च निश्चपात्तदर्सशयात् सिद्धसाधनात् ॥ 
असिद्धर्याञ्शसिद्धेश्च विविच्यन्ते शताधिकाः । 
यद्यपि व्यथेविेषणत्वादिकं न वस्तुतोऽसिद्धरूपं तथापि 

तत््वरत्ाकरादिषु परानुसारेण तयोक्तम् । व्य्थेपमिदधानो 
वादौ त्वथीन्तराख्यनिग्रहस्थानेन निगृ्ेत । न तरसिच्छा 
भकृतानुपयुक्तस्थेव स्वरूपपिद्धत्वात् । असिद्धत्वेऽपि सरूपा- 

सिद्धाश्रयांडाविति वक्ष्यत । पाद्व वउ्यधिक्ररणासिद्ध पकः 

पक्चांशासाध्यहेतुस्थाविद पणविदोप्यय्वेध््याद्ित्यनेन पक्षव्यथे- 
विशेषणासिद्धस्तादशाविरोष्यासिद्ध इत्यष्टौ भेदाः । आहत्येय- 
ताष्टादश् भेदा उक्ताः । तच्रोक्तषु भेदेषु बाद्यपेश्चया धरतिवाद्यपे- 
क्षयाभयपेक्षथा च त्रेधा भेदविवक्षायां चतुःप्श्चाशद्धोदा 
उक्ता भवन्ति । निणेयादिति । विप्ययादिव्यथैः । तथा च 
पक्षतद्धमंभागानामित्यादिना सिद्धान्वयनोक्तषु नवसु भेदेषु वा- 
दिश्रतिवाद्युभवपक्चाभिर्विपययान्वयेन विष्ये सक्चविश्यतिमेदाः 
तथा पक्चांशसाध्येत्यादिना वैय्यर््येनाक्तष्वष्रसखु मदेषु वादिश्र- 
तिवाद्युभयापेक्षाभिर्विपयेयान्वयन विष्ये चतुर्विदातिमेदास्त- 
दत्खद्ययादिति विपयंयवत्संश्यान्वयनाप्यन्वये पकपञ्चाशद्धेदाः । 
लिद्धसाघनमिव्यको मेदः । अंद्सिद्धश्चत्यननांशतः सिद 

साध्नङ्कृतोऽप्यसिद्धमद पकः । एवं राताधिकासिद्धयो बिः 

विच्थन्त इत्यस्याण्रपञ्चारादधिकदातं भेदाः असंकीणो उक्ता भ- 
वन्तीत्य्थः । पवमतिपीडायामवान्तरभेदन्तराणामपि शक्योह- 
त्वसुक्तभेदानां केषांचित्कवुचिदन्तमावं चाभिप्रेत्य शताधि- 
का इति सामान्योक्तेः । न वस्तुतो$सिद्धरूपमिति । व्यथयो- 
विशषण विश्ञेष्ययोव्यात्तिपन्चधघमेतानपनोदनत्वादिति भवः । 
पराञुखारेणेति । नैयाेकनैर्ना टधूमत्वादौ उयाप्यत्वािद्धताया 
अभ्युपगतत्वात्तदनुसारेण भह्पराशरपादैरपि व्यथोके्ेषणा- 
देव्यीप्यत्वासिद्धत्वमुक्तमित्यथेः । ननु तरदं व्यथमभिदधानस्य 
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सिद्धेरेव वाच्यत्वात् । व्यथैविकशेषणपमयोगेऽपि विरेष्पमात्रव्या- 
पैरनपक्रमात् । विशिष्टस्यापि व्यभिचाराभावेन व्या्षिसिद्धः। 
न हि कायैत्वमनित्यत्वं न व्यभिचरति प्रयननकायेत्वं तु व्य- 
मिचरतीति संभवति । नच धूमवत्वालोकवन्ते प्रत्येकं पाव- 
काविनाभूते धूमभव्छे सत्यारोक्वखादिति प्रयोगे त्वविनाभावं 
त्यजत इति युाक्तेमत्। अतो व्यथेविशेष्यत्वेऽपि न ग्या्निमङ्गः। 
पक्षादिविक्ेषणादिवेयर््येषुतु न व्याप्यत्वासिद्धिपरसङ्गोऽपि । 
केचिक्वसिद्धि चतुर्धा संग्रहनन्ति । तथाहि व्याप्षसरे सति पक्षधर्म 
तया प्रमिति हेतोः सिद्धिः तदभावश्च व्याप्तेः पक्षस्य तद्धर्मस्य 
ततममितेवां खस्वभावात् स्यात्। तत्रे च व्याप्यत्वासिद्धिराश्र- 
यासिद्धिः स्वररूपासिद्धिस्ततरेवाज्ञानासिद्धिरिति समाख्यानिवेश्च 
इति । नन्विदमसिद्धलक्षणमतिव्याप्त विरुद्धानेकान्तिक्रयोरपि 

व्याप्त्यमावेन व्याप्यत्वासिद्धस्वपसङ्गात् । नचेतदिषटं प्रथगेव 
परिसंख्यानात् । अथतत्परिहारायानिश्ितपक्षषटत्तिरसिद्ध इति 
लक्ष्येत तदा सब्वापिव्याप्यलासिद्धसंग्राहकत्वामावात् । न 
चान्यत्र तत्यवेश्च इष्टो शो वा। किंच साध्यधर्मविरिष्ठो 

दोषो न स्यादित्यत आह । व्यथेमभिदधान इति । व्यथैत्वेऽपि 
विशेषणस्य व्याप्षिमुपपादयति । न हीति । विशेष्यस्य त- 
थात्वेऽपि तामुपपादयति । न चेति । यद्यपि हेतोव्यथेविक्लेषणत्वादो 
तद्धमोवच्छिन्ने उयास्िनौस्तीति व्यप्यत्वाक्तिद्धिवाचोयुक्तेरस्त्यवका- 
शः तथापि पक्षादिविश्ेषणवेयथ्यीदो न सापीति न वयथविशेषणा- 
देव्यौ प्यत्वासिद्धित्वमाह । पक्षादीति-। नेयायङेरुक्तं विभाग 
माह । केचित्विति । पृथगे वपरिससख्यानादिति । तथात्वेऽसि- 
द्धान्तभौवन पाथक्येन परिगणनं न स्यादिति भावः। ननु व्या 
प्यत्वासिद्धस्यानेकान्तिक्र पान्त मौ वोऽस्त्वित्यत आह् । नचति । 
ष्टो वति । सोापाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धस्य पक्षवत्तया श्ुत्तित्वेन 

३ 
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धमी पक्ष इति मिद्धसाध्यस्यापक्षत्वात्तनिष्स्य सिद्धसा- 

धनाख्यस्य हेताराश्रयासिद्धत्वमुच्यते । तथा सति साध्या- 

भाववत्तया निधितस्यापि संदिग्धसाध्यत्वलक्षणपक्षत्वा- 
मावेनापक्षत्वात् । वावितस्यापि हेतोराश्रयासिद्धतेव 
स्यात्. । प्रमाणवाधितस्यापि साध्यस्य सिषाधयिषितत्व- 
मात्रेण साध्यत्वान् तद्विशिष्टस्य पक्षत्वमिति चत् प्रमाण- 
सिद्धस्यापि तथा किंन स्यात् । अपि च व्याप्चिपक्षधषै- 
स्वनिश्चय एव दहेतोरङ्गं तदभावछक्षणश्वासिद्धो हेत्वाभास- 
मात्रपयौयः स्यात् नतु तद्विशेषः । अतः प्रागुक्तभरस्थानेन 
रेधमेबोचितमिति सत्यं तथापि हैत्वाभासान्तराणां प्रथ 
स्लक्षणसम्भवस्य वक्ष्यमाणप्रकारसिद्धत्वात् तदक्षणानाक्रा- ` 
न्तत्वे सति हेतुरूपासिद्धरिह टक्षणत्वेन विवक्षितत्वान्न दोष 
इति । तथेव सिद्धसाधनमपि बाधितपाधनवत् परथककृ- 
त्य कथित्तदव्यतिरेकमप्यसिद्धलक्षणे निवेशयेदिति चेत् का 
नो हानिः विपक्षरैचित्येण न्युनाधिकोदेशक्षणादेः भारम्भा- 

पश्च मा्वुत्तित्वाभावन चनेकातिकान्तमावस्याभावादिति भावः । 
सोपाधिकस्य दहेतारूपाधिव्यततिरेकनिश्चितसाध्याभववत्पक्चकत्वेन 
वि पश्च्नत्तित्वानपायात्साधारणान्तभौवः स्यादवत्यस्वरसखादाह । 

किञ्चेति । बाधितस्य विपक्चषधमत्वं शङ्कत ¦ प्रमाणवाधितस्यापीति । 
यद्यपि देत्वामासद्वेविध्यमेव युक्तं तथापि तान् पञ्चधा परिगण- 
यतामसकीणेलक्षणस्य वक्तव्यतया स्वे तरचरत्तिनिद्नेनेवास्य ल- 
श्ण वक्तन्यामत्यायचनाह । स्त्य तथापातत । हत्वाभासान्त- | 

राणामिति 1 अनेकान्तिकविरुद्धवाधितानामित्यथैः । नु बाधि- 
त पृथक्ष्ृत्य तद्धिन्नव्वमसिद्धवल्छक्षणे निवेदयते तर्हिं सिद्ध- 
साधनेऽपि तथा स्यादिति शङ्कत । तथैवति । नन्वसिद्धत्वेन 
सामान्योद्धावने खाघवमस्तीति प्रयुञ्जानस्य सामान्य एव तान्पयात् 
कथं तुल्याथतत्यत आह । सामान्यनिर्देश्चेऽपीति । उक्तानां स- 
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हिक एत्र प्रदरिततवात् । अत्र तु पञ्चधा परिगगयताम- 
भिपरायेणेव संग्रहात् । नचैकीकरणपृधकरणाभ्यां तस्पानामास- 
ता स्यात् । येनान्यतरपयुंदासे परयस्येम । उद्धाभनेऽपि सा- 
मान्यरूये त्िरेषरूप ऽपि तुस्या्थते व॒व्रिवक्षिता । सामा- 
न्यनिर्देशेऽपि हि कथामिति व्रिशेषमनुयुक्तन स एव हि वक्तव्य 
इति । अथात्र काश्चिदसिद्धय उदाहियन्ते । तत्र॒ व्याप्यत्वा- 
सिद्धः प्रागुक्तो रूपवैकस्यकल्पितोपाधिको द्रष्टव्यः । तत्र च 
सेदिग्धोपाधिके संदिग्धव्याप्यत्वासिद्धता । आश्रयासिद्धो यथा 
दाशशङ्गं तीक्ष्णं शङ्गत्वादिति । स्वसिद्धान्तमात्रसिद्धपक्तिष- 
रमाण्वादिपक्षीकारे त्वन्यतराश्रयांसिद्धेः । आश्रयभागासिद्धो 

यथा । अपरपवावयव्रिनो नित्यौ द्रव्यत्वादिति न ह्वयवसमरु- 

दायातिरिक्तमवयविशब्दाथं त्रथ्पन्तविद् इच्छन्ति । स्वरूपा- 
सिद्धो यथा । नित्यः शब्दः निरंशत्वादिति । अत्र दि- 

व्योभ्नोऽद्धमागाश्चत्वारो बायुतेनः पयोभुवाम् । 
इत्यादिपञ्चीकर गवर दागमिकेनभसोऽपि सावयव मिष्यते 

एष एवानिधितपश्चीकरणवाक्यायथस्य संदिग्धातद्धः । सा- 
ध्यस्येव हेतुतया भयोगे च साध्यविशिष्टाख्यः स्वरूपासिद्ध 
भेदः । यथा क्षित्यादिकं सकतेकं बुद्धिमत्पुर्वकत्वादिति । 
यदातु सिद्धं साध्यं हेतुतया प्रयुञ्पते तद् स्ववं स्वरूपासिद्धता 

वोसामसिद्धीनामुदाहरणे ग्रन्थविस्तरः स्यादिति दिक्प्रदशेनं 
क्रियते इत्याह । अथेति । उयाप्यत्वालिद्ध इति ।' द्रष्य इत्यनु- 
षङ्गः । स्वसिद्धान्तेति । स्वपदेन वेदानितिनेयापकयोग्रहः । तजर प्र. 
कृतिवंदान्तिखिद्धा अन्यस्य त्वन्यदिति विवेकः । अनिशितप- 
आकरणवाक्या्थस्येति । निश्चिततदर्थेस्य तु स एव निशित. 
स्वरूपासिद्ध इति भावः । ननु सिद्धस्यैव साध्यस्य हेतुतण। 
प्रयाग कथं स्वरूपासिद्धता तस्य सिद्धत्वात् तथा चस पृथ. 
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वाच्या सिद्ध एव हि हेतुः प्रयोक्तव्यः स च साध्यात्पा चत् 
कथं नासिद्ध इति । अच्र च स्वेनेव ज्ञातेन स्वयं ज्ञाप्यत इत्या- 
तमाश्रयद्रारेणासिद्धो शिश्रमः। धूमानुमानादिष्वेवाविदितधूषा- 
दिस्वरूपस्याज्ञानासिद्धिः । व्यधिकरणासिद्धो यथा । पवतो 

वद्िमान् महानसधूमवच्वादिति । यद्यपि धृमव्रचवाद्रहिपं 
सिध्यति तथापि नान्यनिष्टेन तेन । यद्यप्यसो न हेतोरपराधः 
अपितु प्रयोक्तुरेव तथापि प्रयुञ्यमानवेश्ेण हेतुर सिद्ध एवेति 
युक्तं तथोद्धावनम् । अत पएवरानुपयुक्तपदोपादानेनार्थान्तरनि- 
ग्रहतेवेत्यापि नाशङ्कनीयम् । दृष्टान्तस्थितहेतुव्यक्तिविशेषः पक्ष 
नास्तीति तत्र तस्य पयुञ्यमानस्यासिद्धता युक्ता । दृष्टान्तस्थि- 
तस्यापि तस्य व्याप्चिग्रहणयुखेन प्रृतापयोगन्न स- 

हसाथ।न्तरतं वक्तु शक्यम् । यदि हि वक्ता पवतस्यधूम- 
वखमेव देतुमभिसधाय पहानसस्येयनुषयुक्तं व्रूयात् तदेवं स्या- 
दापि । नच तथा विवक्षास्पाभिस्तद्वाक्यमन्तेरण निधेतुं 
शक्या । तथा चेत् बूयात् तथापि पहानसस्येति पदस्यान- 
न्वयात् निग्रहस्थानान्तरता । अन्वितानुपयुक्तवचने श्चथान्तरा- 
वकाशः । उभयसन्निपातेऽप्युद्भटस्यतोद्धाव्यत्वादिति । 
स्वरूपभागासिद्धो यथा । वटव्यतिरिक्तं सवैमनित्यं कार्य- 

~, 

गेव स्यादित्यत आह । यदा त्विति । अज्ञानाखिद्धि सामान्धत 
उदाहरति । श्ूमाचुमानादिष्विति । अत प्वेति । अचिद्धत्वो- 
द्धावनस्य शक्यत्वादवेत्यथः । अतः शब्दाथमेवोपपादयति । 
हृष्टान्तस्थितेति । तद्वाक्यन तथा निश्चयेऽपि नाथान्तर [क त्वनन्व- 
य पवत्याह । तथा चेद् ब्रूयादिति । नयु वादिवाक्यादुमयथा बि. 
वक्चावगमेऽथौन्तरमप्युद्धावधेतुं शक्यमिति चेन्नेत्याह । उभय- 
सन्निपत ऽपीति । उद्भटस्येवेति । हेत्वन्वयद शायां मदहानसपद्- 
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त्वात् घटवदिति। नहि पक्षीकृतेष्वीऽरादिषु स्वरूपतः कायैत्व- 
म् । येनाक्ररिण कार्यं तेन(कारणानित्यत्वसाधने तु सरव॑तरैव 
सिद्धसाधनतेति बिशेष: । सिद्धसाधनस्य चाश्रयासिद्धता- 
भकारोऽ पक्षघरेस्वपरतिपादनेन प्रागुक्तः । सिद्धम्मेव पक्षेषु ह- 
ताः काचित्कत्े स्वरूपभागािद्ध इति विशेषः । बिशेष- 
णासिद्धो यथा । ् षित्यादिकपस्मदादयुततीणेकतृकमस्पदादश्चक्य- 
क्रियत्वे सति कायत्वात् यथेनाशक्यक्रियं कार्मं॒तत्ततो- 
ऽन्यकवेकं यथा मनुष्याय्यराक्यकरैकं वस्मीकादीति । अत्रा 
स्मदादिशब्देन सवेजीवग्रहणे विशेषणासिद्धिः । अस्पदादीना- 
मषोपचितपुण्यानां तिहवापित्रादिवद्रर्पीकादिवच् विचित्तरमह- 
तरसृकष्मतरकायारम्भसंभवात् । नच तेषां तेषु तेष्वककरततं 
कुखालादिष्वपि प्रसङ्गात् । नहि कुल!लादयोऽपि सामण्न्यन्तर- 

भूतमदृष्टादिकमसमवायिकारणपूतमान्तरसुकष्मावयवसंयागादिकं 

स्यानन्वितत्वेनाछचयस्येव प्रथमोद्धाग्यत्वमुचितमिति भावः। नयु 
जीवेदवरयोः स्वरूपतोाऽकायत्वेऽपि प्ररत्यवच्छिन्नत्वाकारेण 
तयोरेव काय्यैत्वात्कथे स्वरूपभागासिद्धतेत्यत आह । येना- 
कारेण कारयैत्वमिति । आथधयभागासिद्धस्वरूपभागासिद्धयोस्त- 
योर्वलक्षण्यं दशयति । सिद्धेति । विदवामेत्रादिवद्टमीका- 
दिव चचचति। विदवामित्रस्य महत्तरकाय्यारम्मो हि ् रिशङ्कथं लो- 
कान्तरनिर्माणे प्रसिद्धः । सोभरेर्विचित्रानेकशरीरारम्भः आदि. 
च्राब्दाथेः । वदमीकायाः शिथिटखीमिकायाः वद्मीकारम्भजन्तु- 
विशेषात्मिक्ञायाः सक्ष्मतरावयवेचैदनीकारम्भः ॥ तरुचटकाया 
इतराशाक्यक्रियक्रुलायकरणमत्रादिशब्दाथेः । नयु विदवामिन्ा- 
दीनां तत्र कार्येषु कतैत्वमेव नास्ति अदृष्टपरमाणुतत्सयोगा- 
दिघाटेततत्कारणवस्तुसाक्लात्काराभावादित्याराङ्खय निराकरोति । 
नच तेषामिति .। ननु विदवामित्रादीनां तथा निधौरकमरसयक्षामा- 
वात्तत्र कवृत्वमेव न सम्भवतीति वेषम्यमाशङ्य परिहरति । 
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च यथावरतरूमाक्षात् छन्ति । अपि सेवं व्यापृते सत्येतत् 
कार्यं मवरतीति प्रमाणतो ऽध्यवताय मषतेन्ते तदेतत्तटयं विश्वा 
पित्रादिष्वपि । प्रपाणं त्वन्वयव्यतिरका्दिकं ज्ञास चति क 
एष व्रिशेष इति । एष एव हेतुव्युक्रमेण पाठे विशेष्यासिद्धः । 
एवयुभयथासिद्धिराश्रपदष्ठान्तविशेषगाद्यसिद्धिश् ग्राह्या । 

यच्चात्र हेतखाभासे ऽप्यमिद्ध् हेतुरसिद्ध इत्युद्धावनं न तत्र 
व्याघातः शङ्कनीयः। हेतुतया सदभिप्रत इति बाद्याभेपरेतलरात 

एवमाभासान्तरेष्वतीति सव्यभिचारो ऽनेकान्तिकः । सदि 
धा । साधारणो ऽसाधारणश्वति । प्रथमः पश्षत्रयव्यापी । उत्तरः 
पक्षमात्रनिषएः यथा हि पक्षसपक्षमात्रविषयस्यान्वयस्य विपक्ष 
हत्तिव्यभिचारः । तथा सपक्षकदश्षमात्रविषयस्य व्यतिरे 
कस्य स्वस्थानातिक्रमेण सपक्षव्याप्िव्योभिचार इत्येके । 
असाधारणस्त्वनध्यव सितसेन्गं हेत्वाभासान्तरामिति भूषणः । 
द्रावप्यष्टविधो । तथाहि । 

प्रमाणं स्विति । ग्राह्येति । घटे नित्यो गुणत्वादिव्युभयवादि- 
सम्प्रतिपन्नः स्वरूपासिद्धः । आप्यो घरो ऽनित्यो जन्यत्वादित्या- 
श्रयविशोषणासिद्धः । तत्रैव दादाश्ङ्गवदित्युदाहरणे दष्ान्तासि- 
द्धिः । शदीयत्वावनच्छ्न्स्य गोदयुद्धस्य तथात्व दष्ठान्तविशेष- 
णासिद्धिरिव्यादरद्यमित्यथेः । व्याघातः चाङ्कनीय इति । पश्च. 
धरमताविरिष्रस्येव हेतुतया अखिद्धतोक्तिव्यांघातमेवाव॑हेदिति 
भावः । अनकान्तिकादावपि दहेतुरनकान्तिकविरुद्ध इत्याद्ाव- 
पि हेतुपदं परेण हेतुतयाभिमतमवाहति त्रापि व्याघातो निरः 
सनीय इत्याह । एवमाभासान्तरेष्वपीति । अनेकान्तिकसामा- 
न्यलश्णमाह । सव्यभिचार इति । स्वस्थानातिक्रमरूपस्य व्य- 
भिचारस्यासाधारणेऽप्युपद्य मानत्वान्नाव्याप्षिरिति भावः । च. 
यणामपीति । पक्षसपक्चषविपनक्व्यापकः पक्चमाज्रव्यापकःसपक्षमान्र- 

# +) 
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त्रयाणापपि पक्षाणां व्यापको ऽवग्यापकस्तथा । 
एकद्विन्यापकाः षट् चत्येवं साधारणाडष्षा ॥ 
निःसपक्षो निविपक्षा दरं निर्विषयं नथा ) 

पक्षव्याप्नितद्न्याप्त्यारष् साधारणाः स्मृताः ॥ 
कचित्सपक्षे सत्येव तथामासत्वमल्रुबन् । 
तदसत् सकलं नित्यं सखादित्यादि सम्भवात् ॥ 
तत्र॒ पक्ष्रयव्यापक्रः साधारणो यथा । स्ित्या- 

दिकं सकरकं प्रमेयत्वात् घटवदिति । तत्रैव परिमित- 
परिमाणत्वादिति । पक्षत्रभेकदेशदत्तिः वक्षसपक्षभूनगुणकम- 
णोरदत्तविपक्षेषु च विभुष्यदरत्तरस्य पक्षत्रयेक्रत्तित्वम् । 
पक्षव्यापकस्सपक्षविपप्ष कदेशटत्तियंथा । पव॑तास्चृणींभवि- 
ष्यन्ति भरत्यक्षग्राह्यत्वात् घटवदिति । अयं हेतुः सपक्षतयाभे- 

व्यापकः! च विपक्षमा्ध्यापकः विपक्चव्यापकः पक्चेतरध्यापकः सप- 
स्षेतरव्यापकः विप्रक्षेतरव्यापकः इत्यषए्टविधःसाध्रारण इति प्रथमका- 

रिकाथः। निःसपक् इति । सपश्चरहितः विपक्चरहि तः सपक्चविपक्चर- 
हितः सपक्षविपक्षवानिति चत्वारो मेदास्तगां पश्चव्यापकत्वतदव्या- 

पकत्वाभ्यां पश्चरहितभेदे ऽष्ावखाधाराणा भवन्तीत्यथेः । नेयायि 
कास्तु सपक्षे तस्य केवरूढ्यतिरेकतयानाभाखत्वं युक्तमङ्कतुमिति 
सति सपक्षे तद्यादृत्त एवासाधारण इति वदन्ति । तेषां मते सव॑म - 
नित्यं सच्वादेव्यादीनां सपक्चरदहितानामाभासत्वं न स्यादिः 

त्याह । कचिदिति । नन्वनुपसहारितया तस्य पृथग्घेत्व!भास- 
त्वामिति चेत्तथा व्यात्तित्रहस्थलराहतस्यैवानुपसहारिरब्दा्थत्वन 
व्यतिरोकिणाऽपि तथात्वेनाचुपरसंहारेतयाभ।सत्वमेव स्यादिति 
किं पृथग्त्वाभासकद्पनया । यथा चैतत्तथोक्तं व्यतिरेकिभङ्के । 
तन्वति । क्ित्यादिक सकतृकमित्यादिप्रतिज्ञायामेवत्यथः । प्रत्य- 
श्चप्राद्यत्वादिति । लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वादित्यथेः । ननु पक्षे 
कदेशाव्सिनां हेतूनां भागासिद्धतया कथमनेकान्तिकत्वमित्यत 
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मते व्णुकादौ विपक्षे चेदवरादो न व्याभ्नोति । सपक्ष 
व्यापक इतरे कदेशदत्तियैथा । कालजी वावनित्यावचेतनतात् 
पृथिन्वादिवदिति । निस्येश्वराभ्युपगमपक्ष तस्य विपक्षलात् 
अत्राचतनत्वस्य विपक्षकदेशाद्रत्तिता । विपक्षन्यापकः पक्ष- 
सप्षकदेशदरात्तियंथा । कालात्मानावनियौ कारघटव्यतिरिक्त- 
स्वात् घटव्रदिति । अत्र सपक्षे घटे पक्षे च के काल- 
घटव्यतिरिक्तत्वं नास्ति । एते त्रय एकेकव्पापकाः। अथ 
द्विव्यापक्राञ्चय उदादियन्ते । तत्र पक्ेतरव्यापको यथा । 
अनित्यौ प्रयिव्याप्मानी पृथिवीव्यतिरिक्तत्वात् भरदीपवदिति । 
सपक्षेतरव्यापको यथा । अनित्यः शब्दः घटव्यतिरिक्तत्वात् पट- 
वदिति । विपक्षकदेशष्टत्तिरितरव्यापको यथा । अनित्यद्चसरे- 
णुस्सावयवः द्रग्पत्वात् घटवदिति । अत्र पक्षैकदेशवतिनां चतुर्णा 
मागासिद्धलक्षणयोगेऽपि व्यभिचारादनेकान्त्यमप्यस्तीति दू- 
षणमेद सम्यवज्ञापनायोद्ाहूतिः । एवमन्यत्रापि ग्राह्यप् । 
अत्र चासिद्धिवदन्यतरोभयभेदेनापि विभागोऽनुसंध्येयः । न- 
हयसिद्धाविवायं विभाग इति नरपतिश्चास्नं विपरिवतेबेयात्य- 
स्य दुर्वारलात् उदाहरणदयनाविक्ञेषा्च । तथाहि नित्या 
वर्णा; श्रावणत्वात् शब्दत्रवदिति कौमारिलेनोक्ते काणा- 
दः स्व्रानभ्युपगतैरपि' श्रावणतया तदभ्युपगतेध्वैनिधर्मेरने- 
कान्त्यमुद्धावयन् कथं प्रतिक्षेप्यः कथं वा श्ब्दतया 
स्वाभ्युपगतेरेव समुद्रधोषादिभिरनित्यैरसिद्धिवत् परमत- 
मूलमनैकान्त्यम् । स्वमतमूलं तु तद्भदेवदुरूत्तरमिति । एवमन्य- 

साह । तत्रेति । सम्भेदसभवज्ञापनायेति । उपधेयसकरेऽप्युपा- 
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त्राप्यन्यतरोमयमेदेन सम्भव उः । तत्तत्पदायंमेदाभ्थुषग- 

धेरसङ्करान्न दोष इति भावः । वादिप्रतिवाद्युमयपेश्चनिःसं- 
दह निश्चयाभ्यां च मेदाः सम्भवन्तीत्याह । अत्र चाकिद्धव- 
दिति । अपिनानुक्तसमुश्चयार्थकेन संदायनिश्चयक्तमद्ा गृद्य- 
न्त । विपारेवतेयात्यस्य दुर्वारत्वादिति । अनैकान्तिकादिष्ववायं 
विभागः नासिद्धाविति धाषटचैन कस्यचिदुक्तरशक्यनिवारणत्वा- 
दित्यथेः । धाष्टयेमाच्रमेव तथोक्तो रुं न वस्तु स्थितिरिति 
भावः । कमारलेनेति । भद्मते वर्णघर्मस्य भ्वनेरेवानिव्यता 
न. वणौनामित्यङ्ञोकारादिति भावः । स्वानभ्युपगतेरिति । का 
णादमते वणेव्यतिरिक्तस्य तद्ध्मभूतस्य ध्वनेरनङ्धीकारादिति भा- 
घः । ध्वनिधर्मैरिति । ध्वनिसूयैरतद्वर्णधतैरित्य्थः । प्रतिक्चष्य 
इति । अन्यतरमात्रसिद्धानेकान्त्यस्य दोषत्वाभावात् तत्परतिक्षेपो- 
ऽनुपपन्नः तथात्वे शाब्दो नित्यः श्रावणत्वादिति प्रयोगे समु 
द्रक्षोभदिसिमौगासिद्धरपि स्वमतमात्रमुलत्वनादोषतया तद्या 
वृत्ताया नित्या वणा इति प्रतिज्ञाया अप्यक्तेव्यत्वप्रसङ्गादिति 
भावः । पवं मङ्मतेनानैकान्त्यमुक्वा काणादमतेनाप्यंनेकान्त्य- 
माह । कथ वेति । शञ्दतया स्वाभ्युपगतेरिति । श्रावणत्वेन का- 
णाद्ाभ्युपगतेरित्यथैः । आनित्यैरिति । साध्यामावः प्रददर्य॑त इति 
पतद् नन्तरमनेकान्त्यमुद्धा वयन् प्रतिक्षप्य इति पू्व॑वाक्यरोषानुषद्धः 
क्तव्यः । ननु परमतमरुखमनेकान्त्यमन्र नास्त्यव समुद्रघोाष्रादीनां 
चायुधमेतय। त्वगिन्द्रयम्राद्यत्वेन श्रावणत्वाभावात् तथा समुद्रक्लो- 
भादिभिनं वणपक्षाकारणासिद्धिनिवारिता । स्वमतेन तथा स्व- 

मतावष्टम्मेनानिकान्तिकत्वस्यापि शक्यनिवारणत्वादिव्यत आ- 
ह । अस्िद्धिवदिति । अन्यज्रापीत । अपिना सम्भावनाथ- 
कन स्वमतावष्म्भमूलोत्तरस्य दुरुत्तरतया परिहारामावः सू- 
स्यते । अत एवोक्तं स्वमतमूलं तु तद्वदेव दुरुत्तरमिति। स्व- 
मतमुलं व्णधरमध्वनिष्वनेक्रान्त्यं दुरुत्तरमुत्तरहीनमशक्यपरि- ` 
हारित्यथः । तद्वदेवेति परमतमूलसमुद्रक्षोमनिकान्त्यं यथा 
दुखत्तरं तथेत्यथ: । अत्र दुरो दुटत्वरिक्तत्वरूपाथद्वयवत्तया 

५८ 
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मवदोन तत्समवा द्रति । यस्त्वनध्यवसितापरपय्ययोऽसाधा- 
रणोऽष्टपा विभक्तस्तत्र सपक्षशून्यः प्राङ्निरूपितः । केवख्व्य- 
तिरेकिपराभिमतविपक्षरटितो यथा । सर्वं कायजातं पक्षी 
त्याह बिपतं नित्य कादाचि्कत्वादिति । उक्तिवरिरोधाञ् स- 

भिद्यते । सपक्षविपक्षरदितो यथा । सवैमनित्यं स्खादिति। 
इह तु व्यतिरेकिदेतो विरोधोऽपि प्रतिनियतश्च । यन्नित्यं तदम- 

[२ (कः [ (क अ 
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च्छेषेण दष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साध्रारणधर्मसमपकत्वेमिति बो- 
ध्यम् । ननु वणेधरमभूतभ्वनिभिन्नत्वे सतीति विशिषणनानेका- 
न्त्यनिवारणसम्भवात् क्थ दुरुत्तरत्वमिति चन्न तथान्यतरासि- 
द्विरनिवा्या । काणदै्वैर्णधममध्वनेरनङ्गीकारादिव्यख्म् । अ- 
साधारणंवेरुद्धवाधितादिष्वपि उक्तान् मेदानतिदिश्चति । पएव- 
मन्यज्रापीति । सम्भवमेवोपपादयति । तत्तदिति । असाधारणादेरु- 
भयवादिसंप्रतिपन्नपदाथमूखत्वे उभयसिद्धः उभयानभ्युपमतान्य- 
तरमात्राभ्युपगतपदाथमुरत्वेऽन्यतरसिद्धासाधारणादिरिति चि- 
वेकः । अय च तत्तदुदााहरणमप्रस्ताव स्फुटीभविष्यति । कादा- 
चित्कत्वाददिति । कार्यस्य सवस्यापि पक्चत्वनानित्यस्यापि 
पश्चस्यान्यस्यामावादिति भावः। नु नायं दत्वाभाखः किन्तुक्त- 
विरोधो नाम निग्रहस्थानं नित्यन्वकादाचित्कत्वयोरत्यन्तवि- 
रुद्धत्वादुकष्यप्तम्भवादित्यारङ्खयाद । उक्तिविरोधाऽज्रति । तथा 
चोपधयसरांकर्यैऽपि नान्यतरापाधरपन्टव इति भावः । व्यति- 
रेकिहेतो विरोधो ऽपीति। हेतु्यतिरेकनिमित्तो विरोधोऽप्यस्ति 
स च प्रतिनियतः विपक्षरहितासाधारणहेतुव्यक्तिनियतश्चेव्य्थः 
व्यतिरकदे तुकं विरोधमुपपाद्यति । यन्नित्यमिते । धियमपि नाचधि- 
रोहति किसुत वाचभिति अभिधातुं बुद्धावनारूढस्य बचनं दुर 

` निरस्तमित्यथः । एतद् वोपपाद्यति । नित्यत्वं हि कालानवच्छिन्न- 
सत्तायांग इति । तथा च यन्नित्यमित्यत्र सत्ताया ज्ञातत्वेन तत्र 
तर्सदिव्यसत्ताया दुज्ञानत्वे व्यतिरेकनिरूणे विसेधो ऽवज्ञनीय 
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त्यत्वै हि कारानवच्छिन्नसत्तायोगः । षए्र्पनत्यखादिसा- 

ध्यान्तरेऽप्यद्यम् । सपक्षविपक्षव्ान् यथा । प्रथिव्यनिया गन्धतः 
खादिति । एते पक्षव्यापिनः । तदेकदेश ्रतिंनोऽपि चत्वारः 

स्वयमृद्याः । एषापष्टानां साध्यसम्बन्धाग्रहणं सपानपिति तु- 
स्ययोगक्षेमतेव । ये च केवरव्यतिरोकेभामाण्यमिच्छन्ति तैरपि 
सपक्षश्चून्यस्य विपक्षमात्रवर्तिनः कचिदाभासत्वमषटन्यम् । त- 
थाहि स्व कायं नित्यं सुखादय्यश्रपकारणकं शशविषाण. 
पू्वैकं वा काद्।चित्कतादित्युक्ते सपक्षरदितस्यापि काद्ाचि- 

इति भावः । पृवेयोरेवाश्चयहेत्वोर्नित्यत्वाजन्यत्वनिरवयवत्वादिषु 
साध्येषु सपक्षविपक्षरादित्य वियोघनेयत्व चानुसंधयमित्याह । 
पवमिति । तदेकदेरावर्तिनश्चत्वार इति । अनुभूतिरननु माव्या अनु 
भूतित्वादिति पराक्तव्यतिरेकिंणि शाब्दाुभवत्वादिति हेतुप्रयागे 
सपश्चशुन्यः पक्चेकदेशवतीं असाधारणः । सत्र कायजातं नित्य 
काद्ाचित्कत्वादित्यत्र कादाचित्कद्रउयत्वादिति हेतुप्रयोगे विपक्ष 
शुन्यः पक्चैकदे शावती । सथमनित्यं सच्वादित्यत्र सपश्चविपक्षवा- 
न् पक्चेकदेशवर्तीति । एते चत्वारो विभागा असिद्ध खंकीणौः स्व- 
यमूहितुं शाक्या इत्यादरायः । पां साधारणं दुगरङ्तवीज 
माह । एषामिति । तुख्ययोगक्षेमतति । दूषक तावीजक्यनक।- 
भासोपाधिक्रोडीकारो युक्त पवेत्यथः । ननु सपश्चश्ून्ये कवखव्य- 
तिरेकिणि साध्यसम्बन्धग्रहणाभावेऽपि उयतिरेकःयापेः दाक्यग्रद- 
त्वादनाभासतया आभासोपाविक्रोडौकायो युक्त इत्याराङ्खय स- 
परतिपन्नसपक्षहोनासाधारणस्यापि सद्धेतुता स्यादिति प्रतिवन्दी 
मभिप्रेव्याह । ये चति । नित्यसुखाद्याश्चरयकारणकमिति । इंदवरस्य 
नित्यक्ञानाद्याश्चयत्वेऽपि नैयायिकमते नित्यसुखाद्याश्रयत्वामावात् 
तत्लाधको हेवुरामासख पवत्यथैः । ननु सवे कार्यं सववित्ङ- 
तकं कादाचित्कत्वादिति हेतो्दिप्रश्चबाधकसत्वादनाभासता यु- 
क्ता उद्ाहताभासस्य त॒ विपक्चे बाधकाभावात् साध्याप्रसिद्ध- 
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त्कत्वस्य न सम्यग्घतुत्वमिषटपर । विपक्ष वाधक्राभावादिना त 

दाभासत्वमिति चत् तुर्यं सवेवेत्कत पूवे कत्व साधनेऽपि तम 
न्तरेणापि तेस्तेरेव देतु भरदषटसदकृतेस्तत्तत्कार्यादय सम्भवात् । 

अदृषटस्याचेनत्वा्ेतनानधिष्टितस्य न कायारम्भप्रह्रत्तिसम्मव 
इति चत् किपमिदमाधष्ठानं नाप किं वास्यादिवत् प्रेरणापरप- 
यायं क्रियावसरापादनपात्रष्ुतात्रस्थान्तरापादनमात्रमुत भ्रयन्- 
वतः सन्निधानपात्रमेवान्यद्रा किंचित् । नाद्यः गुणतयाभ्युपग- 
तस्यादृष्स्य क्रियावच्वासम्भवात् । न द्वितीयः अद्रव्यलादेव 
नच तृतीयः परयत्नजन्यफलखानाधारे भ्रयत्रवदधि!टितत्ववाचो 
युक्तरनथंकल्वात् । मरयत्रसहकारित्वेनावस्थानमात्रमित्य- 
प्ययुक्तम् । क्रियदेतुगुगेप्वन्यतरमात्रणापि क्रियोपपत्तो युगा- 
न्तरकल्पनानैर्थक्यात् । अदष्स्य च क्रियाहेतुत्वं ' वद्वरूध्वैज्वलनं 
वायोसितियेक्पवनपणुमनसेचावंकमेत्यद्एक रितीति बदद्धिः 
स्वीकृतम् । अचेतनं चेतनाधिष्टितमिति व्याप्नि् चेतन्ये प्रयते 

अाभासत्वमेवेति वैषम्यमाशङ्क ते । विपक्ष वाधकामावादिनेति। बाघ- 
कामावमेवोपपाद्यति तमन्तेरणापीति । वाभ्रकमाशङ्कते । अदृष्टस्य 
ति । वास्याद्वार्त । कुठारवत्तक्च् णा चश्चच्छरनसाध्नदखाह्विकार- 

वास्यादिवदित्यथः। गुण तयाभ्युपगतस्येति । युष्प्राभिरिति शेषः । अ- 
द्रव्यत्वादिति। त्डन्मत इति शेषः प्रयत्न जन्यफटखाना धारदाति । प्रप्रल- 

कार्य्यस्य क्रियादेरदष्टेऽसम्भवादिति भ।वः। ननु प्रयलस्यादष्टे क्रिया. 
जनरुत्वाभावेऽप्यदषएटजन्यापादानक्रियायां प्रय्ञावदयकत्वेनादघ्र- 
सहकारितयैव सोऽङ्कोक्रियत । तथा च चेतनाधिष्ठितत्वं नाम प्रयल्- 
सदकृतत्वमेवेति शङ्कते । प्रयल्ञसह कारित्वनेति । अत्र बडुब्ीहिव)- 
श्यः | क्रयादहतुगुणाष्तात | सयागदष्गवलगुरुव्वाष्वत्यथ । अ 

न्यतरप्राज्रणापात । प्ररूतदष्रमाज्रणापत्यथः । अदस्य [क्रयः 

देतुत्वपरसप्रतिपन्नमित्यत आह । अदष्स्येति । ब्यभिचारर्पा। न 
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व्यभिचाररूपा अन्यथानवस्थाप्रसङ्गात् तद्व्यतिरि क्तत्वे सतीति 

विशेषणमपि निमूलम् । अनीडवरचैतन्यप्रयनन पोरीडवराधिष्ठित- 
त्वाभ्युपगपात् । इडरगुणयोस्तु तयार धिद्ध व्यव्रच्छद्यासिद्ध 
सिद्धो तु चतनाधिषनादमुखेन तदनुमाननष्फटयात् । अ- 
त॒ एव न चतुथः तथाविधस्य कस्यचित् कृतिन् प्रपाण 
दसिद्धेशेस्यकं भ्रसक्तानुप्रसक्स्येति । साध्यविपरीतन्याप्नो 
शद्धो यथा । पवतो निर प्निूपव्वादिति । 

(4 

सपक्षे सत्यसति च पृथक् पक्षविपक्षयोः | 
0 

याप्चिन्याप्त्याद्रय। शेति विरुद) ऽप्यष्टवा पतः ॥ 

तु नियतस्रामानाधरिकृर्ण्यरूपेत्ययेः । अन्यथानदस्थादिप्रस- 
ज्गादिति । यत्नान्तरापेश्चत्प्रेऽनवष्था स्पा । चतन्यत्य 
ज्ञ(नस्थ यत्नपिक्षत्व यल्लस्प पू्वैष्वात् तत्र चेनन्यस्येव हेतुत्वऽन्या- 
ऽन्याश्चरयः । चेतन्यान्तरपिश्चत्वे तस्य चतचत्नाश्रीनत्वे चक्रकम् । 

अपरिमितघावनेऽनवस्थापातश्च स्यादित्यथैः। यत्नं चेतन्यभिन्न- 
त्वन विदाषयन् वादी प्रष्टव्यः किमनीदवरयत्नः चेतन्यभिन्नत्वेन 
चिदष्यते उतदवरयज्ञ चेतन्यभिन्नत्वेन वा नाद इत्याह । अनी- 
दइवरोति । न द्वितीय इत्याह । हृदवरगुणयोरिति । ननु वेदतस्तत्सि- 
द्धिरस्ति इतव्यतञअ।ह । सिद्धो त्विति । अखमिति। म्यायसिद्धान्तेन द्र 
इवराजुमाननिरासे वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । साध्यविपर्ययस्तमाना- 
धिकरणत्वस्य साधारणासाधरणात्सलाध्यविषपरीतव्यापो विरुद्ध इति 

नेयत्यमपि गृदीतम् । सपक्षे सतीत्यस्याः क(रिकाया अयम- 
थे; । सत्पक्षाविरुद्ध चत्वारः । पक्षञ्यापको विपक्षञ्यापकः पक्चवि- 
पक्षोभयव्यापक्रः तदुमय(व्यापक्श्चति । तथा सत्पश्च(श्चत्वारों विख 
द्धाः । पक्चमाज्रभ्यापकः । विपन्नमा्रव्यापङः। तदुमयव्यापकः । 
तदुभयाव्यापक्रश्चेति । प्वं विस्द्धोष्ध्रा मतः । अच्रापिश्- 
ब्दः अषटधाभिमत इत्याशयेन वक्ष्यमाणष्राडषेध्यद्ादश- 
विधत्वयोः सश्रारकः ननु वक्ष्यमाणे . विशेषविरुद- 
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इष्टपरतीपन्पाप्त्या हि निर्विवादा विरुद्धता । 

विशिष्टसाध्यवलोम्यात् स्याद्विशेषविरुदधता ॥ 
ध्मधम्बुभयेषां च तद्रिरोषत्रयस्य च । 
विपरीतानुमानाच विरद्धः षट्व्रिधो प्रतः ॥ 
तत्र॒ सति सपक्ष चतुणायुदाहृतिः । पक्षव्यापको विषै 

केदशदरत्तियया । अनित्यो जीवः चेतनत्वादिति । सैषामेव 
जीवानां सुषुप्त्या्यवस्थास्वपि संकुचितचेतन्यायश्रखं चर 
य्यन्तविद्धिरिष्यते आगन्तुकवेतन्यवादेऽपि चेतन्यात्यन्तायग- 

खक्षणमिदमव्याक्षं क्रत्वन्तवर्तिनी हिसा अधरमंस्ाधेका हि 
सात्वात् क्रतुबाद्य्िसावदिव्यत्र रदिखात्वस्य साध्यविधर्यये 
व्याप्तत्वाभावात् । पवमेव हि विशेषविरुद्धत्वमपि व्याप्तदंरा- 
वि धायिस्वरूपवकद्यवति प्रागुदाहते प्रतिसखधानीयमिति बि. 

शोषविरुद्ध॒वक्ष्यतीत्यत आह । इष्टपरतीपव्याप्त्यादहीति । तथा 
चानिष्टत्वमेव विरुद्धसामान्यलस्नणम् । प्रकृते च पक्चषध्रमेतावलक- 
्यसाध्यस्य वेधार्लानिष्राघर्मसाधनत्वस्य विपर्ययेण दहि- 
सात्वस्य व्याप्तत्वादिष्टविपयेयव्याप्तकश्चषणं विरुद्धत्वं विशिष्रला- 
ध्यविपरीताव्याप्तत्वमादाय प्रकृतेऽपि सम्भवतीति नाव्या- 
सिरिति भावः । प्रकारान्तरेण विरुद्धस्य षाड्ध्यमाह। धर्म- 
धम्युभयेषामिति । अयमर्थः धमविपथयभ्याप्तः धर्मिविपयेय- 
व्याप्तः उभयविपय्ययन्याक्तः धमेविश्ेषविपय्ययन्याप्तः धर्चिविशेष 
विपर्ययव्याक्तः उमयविशोषविपय्यंयव्याप्तश्च विरुद्धः षडिवध्योऽभि- 
मत इति । अयं च प्रकारो वक्ष्यमाणोदाहरणेषु स्पष्राकरि- 
ष्यते । उदाहृतिः । क्रिपते इति शेषः । नु खुषुतिमुच्छद्यवस्था- 
सु जीवेषु चतन्याभावान्न पक्चस्पक्चव्यापकतेत्यत आह । सवषा- 
मवेति । सकुवितचेतन्याश्रयत्वमिति । ध्मेभूतज्ञानस्य नित्य 
त्वन सुघुप्ताद्यवस्थास्वयि सच्वन विप्यसंलगोभावक्ृतः संको- 
च पव तदा तस्याभ्युपगम्यते न त्वभाव इति भावः। आगन्तुकचे- 
तन्यवादे ऽपीति।“नित्यचेतन्यानभ्युपगन्तृणां मते ऽपीध्यथेः । चत- 
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व्यवच्छेद लक्षणं चेतनत्वम् सर्वेषु जीतरेषु विद्यत एवेति पक्षव्या- 
प द, = (= ^ [3 (^~ 

पकता । विपक्षव्यापकः पर्ेकदेश्टत्तियथा । नित्यौ पृथिव्या- 
त्मानौ छृतकत्वादिति । उभयव्यापको यथा । नित्यः शब्दः 

(~ ण 

कृतकत्वादिति । उभयाव्यापकस्तु राढ स्पशौवनित्यौ श्रवि- 
त 

णत्वादिति । शब्दत्वसामान्यं निव्यमिच्छतस्तत्रापि हतुषटत्त- 
विंपक्ैकदेशात्तिता । असति सपक्षे तन्ये चत्वारः । तत्र पक्ष- 
व्यापकः विपक्षेकदे शटा्तिय॑था । चेतनाः सर्व निरतिशयानन्द- 
धर्मकाः स्वग प्रकाश्चत्वादिति । स्वयभकाशतं हि वेदान्तिनां 

ॐ 

न्यात्यन्तायोगव्यवच्छेद लक्षणमिति । ज्ञानात्यन्ताभाववच्वमित्यथैः। 
तथा च सुषुक्षा्यवस्थस्वपि ज्ञानध्वसप्रागमावावादाय हेतुखत्वम- 
स्तीति भावः। अयं पृवौक्तषड्विधेघु सोाध्यविपय्यंयञ्याप्त्वाद्ध- 
मविपयेयविरुद्धः । कतकत्वादिति । पक्षैकदेशे आत्मन्यच्रत्तरयं 
पश्चेकदे राच्त्तिः अनित्येषु छृतकन्ववृततिश्च प्रागभावानङ्गीका- 
रमतेन बोध्यः । कालानवच्छिन्नसलत्तायोगित्वरूपनित्यत्वेन बि. 
रोधाऽत्र कालानवच्छिन्नत्वरूपसाध्यविशोष्णप्रयुक्त इति धमे. 
विद्ेषविरुद्धोऽयम् । पवमात्मत्वरूपधर्मिविङषणविरुद्धत्वाद्ध- 
भिविश्चेषविरुद्धश्च । नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हाब्देषु 
सव्रानित्येषु च विदयमानत्वात्पक्षविपक्षव्यापकतया श्रावणत्वादिति 
स्प श्रावणत्वस्याब्त्तरयं पक्चकदेशब्रात्तः । विपक्षे कदेशच्चकच्तिता- 
मुपपादयति । शाब्दत्वसामान्यमिच्छत इति । समवतस।म्यमा- 

च्रस्यैवानङ्गोकारादितिम।वः । श्रावणत्वस्य स्वस्पदााभावन व्याप्त 

स्वादय हेतुर्धभरिविरुद्धः । अत एवायं धर्मी साध्याभावविरदधो- 
्पि। उक्ताश्चत्वारोऽपि सपक्षवन्तो द्रषएव्याः । प्रथमतुरीययोः 

पृथिव्यादेः द्वितीयतृ्ीययो; कालादेरेव कलपक्चत्वादेतेषां च सा- 

ध्यविपर्य्ययव्याप्तता पक्षस्य संदिग्धसध्यतद्विपयंयतया , अन्यत्रै- 
च म्राह्या । स्वयश्रकारात्वादिति । अच्र सवषां चतनानां पक्ष 
त्वेनान्यत्रानन्दाभावात्सपश्चाभावः । विपन्ताव्यापक्गेतामाह् । अचे- 
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सर्वार्छव्यापरकम् अचेतनत्वादनानन्दिनि धेभूत्गानाख्ये विपक्षे 
च वतत इति । विपक्षव्यापकः पक्षेकदेशदत्तियथा । सर्वेऽप्पात्पानः ` 
सज्ञा: अकमेवश्यत्वादिति । कमेवरयत्राभावो हि अचेतनेषु ` 
सर्वेषु विपक्षषु उ्थाप्तः पक्ष चश्वरांश्ञ इति। उभयव्यापको यथा । 
कादावितकं स्व॑मानित्यं वस्तुत्वादिति । अत्र वस्तुतः काद्ा- 
चत् कानापनिःयत्वेऽप्यस्मिन् प्रयोगे बस्तुत्वहेताविंपरीतव्या- 
पत्या विरुद्धता । उभयेकदेशदत्तियेथा । तत्रैव साध्ये द्रव्य- ` 
स्वादिति । ननु पक्षस्पशेरहितोऽपि नवमो व्रिरुद्धः सम्भवति 
नित्य आत्मा कृतकत्वादिति । अत्र हि सवैस्पिननात्मजा- ` 

कृतकत्वं नास्त्येव व्रिपक्षे च सर्वत्र वतेते सपक्षे च 
^~ रः 

काछादौ न वतत इति नानेकान्तः । सत्यम् अतव दि 
21 

तनत्वादिति । ज्ञानानाश्रयत्वादित्य्थः। ननु वस्तुत्वस्य नित्यानि- 
त्यसाधारणच्न साध्यसामानाधिकरण्यससान्न विरुद्धते इत्यत 

आह । अत्र वस्तुत इति। तथ। च पश्चस्य संदिग्धत्वेन व्या्ति- 
प्रहस्थानत्वाभावादन्यत्र साध्यसलामानाधिक्ररण्याघ्ावेन साध्या. 
मावन्याप्ततया विरुद्धत्वमिति भावः । अत एवाह । अस्मिन् प्र 
योग इति । घटो नित्यः वस्तुत्वादित्यादौ साधारण एवेति भा- 
घः । तत्रैव साध्य इति ।. कादाचित्कं सर्वमनित्यमित्येव भ्र 
तिज्ञायामित्ध्थैः । द्रव्यत्वादिति । तस्यात्मादौ साध्याथावन्या- 
प्त्वाद्धिख्द्धता । पक्षेकदेद्े गुणादावबडत्तेर्विपश्चिकदे शे सामान्यादौनि- 
त्यरूपादावचरृत्तेश्च उमयाव्यापकता । एते चत्वारोऽप्यसत्पक्ाः तजा- 
द्ययाश्चेतनानां पक्षत्वेनानन्दज्ञानयोरन्यत्राभावादुत्तरयोश्च कारय 
मात्रस्य पश्चत्वन कायेभिन्न नित्यत्वाभावादनाद्यभावानभ्युपग- 
मेन पवमुक्तिः। साध्ये भावत्वविरोषणन वा सत्सपश्चता । नित्य 
अत्मेति । अस्देद पक साध्ययोरुक्तिवि पयांसः । उक्तं विरुद्धत्वे- 
मङ्गीक्रियते नवमृता तु न नियता दइदशविधत्वसम्भव।दित्य- 
भिप्रेव्य परिहरति । सत्यमिति । अत एव द्ीति। परक्चाचत्तवि 
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साध्यव्िपरीतव्याप्ठा परिरुद्ध इति लक्षणं प्रणीतमस्पा- 

भिः । नतु पक्षविपक्षयोरेव बतेपान इति । ततश्च सत्य- 
सति च सपक्षे सवेपक्षाद्रत्तिविपक्षव्यापकाग्यापकरूपविर- 
दचतुष्टयसम्भवादू् द्रादशविधो विरुद्ध इति । विशेषविर- 
दत्वभपि व्याप्त्यदशानुविधापिस्वरूपवैकरयवति प्रागुदाहृते 
पातिसंधानीयापिति । 

काखात्ययापदिष्स्तु बलवन्पानबाधितः । 

काट।तीतोऽतीतकालो बाधितश् स कथ्यते ॥ 

रुद्धस्य सम्भवादेषेद्यभः । सत्यति सपश्चे सर्वसपक्षाच्रत्तिः 
विपक्चव्यापकः पक्षावृत्तिरुदाहतः । तन्नैव जन्यशुणत्वादिति 
विपश्लञ्य।पकः । पएवमन्यावप्युद्यो । विशेषविखद्धत्वमपीति । अय- 
मस्माभिः प्रागवोदाहतः । व्याधि्रहदशायामनुषिधायिस्वरूपं 
निषिद्धत्वं तद्वेकल्य वा दिसात्वहेतुः सोपाधिक इति या- 
वत् । तन्न स्त्र विशेषविसरुद्धतानुसन्धेयेति व्याप्िदशाञुवि- 
धायीत्यादेरक्षराथेः । कालात्ययापदिष्ररित्वाति । कालात्यये हे- 
तपरयोगयोग्यपक्षनिष्ठ साध्यसदेहकालातीतेऽपदिष्ठः प्रयुक्तो देतुरि- 
ति टक्ष्यनिर्दसेनोच्यते । ननु सिद्धसाधनस्यापि तादृशत्वेन 
कारात्ययापदिष्टता स्यादिति चत् सिषाधयिषा काटे सत्य 
पि सिद्धसाधने हतुप्रयोगसखम्भवेन सिद्धसाघनस्य कारात्ययाना- 
पादकत्वात् । नयु हेतुप्रयोगानन्तरमेव बाधावतारात् न दे- 
तोः कालात्ययापदिष्टत्वमिति चत् अद्ुष्णत्वेन पदाथेत्वस्य व्या 
धिग्रहणायाष्णत्वाभावरूपस्याचुष्णत्वस्य निरूपणाथमुष्णत्वं कचि- 
द्व्मिणि ग्रहीतव्यमिति बवम्दावेवोष्णत्वस्य प्रहीतव्यतया व्यासि- 
ग्रहकार पव बाधेन पक्षताविघटनेन गृहीतव्याधिपक्चध- 

मेताकस्य देताः प्रयांगात्पूवमव कालात्ययासम्भवादुपजीव्यत्वेन 
बाध्स्येबोद्धाव्यतया विद्यमानाया अलिद्धरनुद्धाव्यत्वादिति दि. 
क् । बत पव साधकत्वाद्वरुवदित्युक्तम् । बाधित इति । बा 
धितसाध्यक इत्यथः । कालातीतोऽतीतकार `इति । विश्ेषण- 

- < 
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एकेकटटित्रिव।परेन सप्तधा स विभागवान् | 
एवं बाधितयोर्भदः प्रस्यक्षागमयोरपि ॥ 
यद्यप्यकेकतो बाधेऽप्याभासलं प्रतिष्टितम् । 
तथाप्यल्पज्ञरिक्ार्थं याबत्सभववणेनम् ॥ 
यावदोषोक्तिनियमः कथायां चोपयुञ्यते । 
यथा स्मृत्येककथनेऽप्यनेकं रिष्यमव दहि ॥ 
तत्र भरत्यक्षबाधितो हैत्वाभासो यथा । 

अग्निरनुष्णः पदार्थत्वात् घटवदिति न्यत्र ज्वाटेक्यपत्यक्ष- 

विदोष्यभावे कामचारादुमयथापि तान्तिका व्यवहरन्ति । आदि. 
नागन्यादित्वात्तदुपपत्तिरिति भावः । बाधतहेत्वाभास विभजते । 

पकेकेति । हेतोः प्रत्यक्चानुमानागमैः प्रव्यकवाधे जयो मेदाः । 
तेष्वन्यतमाभ्यां द्वाभ्यां वाधे रयः संहत्यतेखिभि्बधि पक 
इति बाधितहेत्वामासः सप्तविधं इत्यथः । हेत्वाभास दर्दितं 
साप्तविध्यं प्रव्यक्षागमामासयोवोधितयोरप्यति दिशति । एवमिति । 
ननु एकमानवाधेनापि बवाधेतत्वं सिध्येत् च्यादिवाधवणनमन्थ- 
कमित्यादाङ्कर्य परिहरति । यद्यपीत्यनया करिकया । अल्प- 
जञरिक्षाथोपरिति । स्वयमेव मानान्तरवाधोहाद्क्तानां च्यु- 
त्पत्तयेऽधिक्वणेनमिति भावः । प्रयोजनान्तरमप्याह । याव. 
दिति । यावन्तो दोषाः ते सर्वऽप्युद्धावर्नीया इति खङ्केतपूर्वि- 
कायां कथायां यावदोषकथनाभावे नियमभङ्खन पराजयप्रसङ्के- 
न तन्निवृत्तये परत्र नियमभङ्गापादनेन जयसम्भवाय च या- 
वद्वाघवणन छृतापित्यथैः । अनियमकथायामप्युपयोगमाह । 
यथास्मरतीति । स्वस्मत्यनुसारेण स्मृतेकमा्रकथनेऽपि काल- 
सामग्रामिदेन तस्य स्मरणनोदद्धाव्यत्वसम्भावनयानकव्युत्पादनं स- 
प्रयोजनमिव्यशथः । नु प्रत्यक्षेणानुमानस्य बाधे ज्वाटेक्वधत्य- 
क्ण तद्धदानुमानमपि वाध्येतेत्यत आह । न हीति । अनन्य- 
थासिद्धरिति । भ्रमत्वेनोपपादयितुमश्क्यत्वादित्यथेः । ओष्ण्य- 

गक क काका द ` " च च ~क क्रत त क क क त न्क क अक "क 
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वत्पावकोष्ण्यभत्यन्तं दुषैटमनन्यथासिद्धेः । नच्चौष्ण्यं नाप जग- 
भ्त र 

ति नास्ति तथा सति बन्हां तदारापस्यासम्भवात् । कचि- 
च्सिद्धमेबान्यत्रारोप्यं तदग्रहे च तदमाव्रखक्षणसाध्यस्याप्यग्रहः 
नचपमितसाध्यसामान्यमनुमानं प्रवतयितुमलम् । नचाष्णल्वा- 
भावातिरिक्तमनुष्णत्वं नाम किञ्चित् भावान्तराभावपक्षेऽपि तस्य 
तद भावारमना निरूपितस्य व्याप्त्यनुष्वेशञात्। नच तद्द्रव्यं तल्ल- 

(९ ^ © ^ = ^~ ^~ 

क्षणाः । नचा बरन्ह्वमः तद्धा मणाङन्यस्य कस्याचत् कृताश्चत् 
[का ~ द्धं य + ^ न 

प्रप्ाणदासङडः । ।सद्ाचतत्रापि पदाथधलसद्धवि हतारनका- 
र = दध 1 अ 

न्त्यात्तदसद्धाविं तस्यवासद्ध्ः। अत एव बन्ह। तत्पादहरवतत्ससग- 

प्रत्यश्चस्य भ्रमत्वं वदन् वक्तव्यः अद्टीकस्यबोष्णस्यारोपाद्स्य 
भ्रमत्वमुच्यते उतान्यत सिद्धस्य तस्यारोपादि्ति विकट्पे ना- 

द्य इत्याह । नद्योष्ण्यं नामेति । तथासतीति । ओष्ण्यस्थैवा- 
त्यन्तासच्व इव्यथः । मास्तु तदारोप इत्यत आह । तदग्रहे चे- 
ति। ओष्ण्यस्य कुत्राप्यग्रह हत्यर्थः । तथा चानुमानमेवन धर- 
वतैत इत्याह । नचेति । अमिति । पुरूष इति शेषः । ननूष्णत्वाज्ञा- 
नेऽपि अच्खुष्णत्वध्रीः सम्भवतीत्यत आदह । नचोष्णत्वेति । तथा 
च प्रतियोगिज्ञानाभवेऽभचधारेव न स्यदिति भावः । ननु 
सिद्धान्ते$भावस्य भावरूपत्वान्न प्रतियोगिज्ञानापेक्चत्यत आह । 
भावान्तरेति । तदभावाल्मनेति । भावत्वाभावत्वाकारण ज्ञाने प्रति- 
योगिज्ञानापेक्चास्तीनि भावः। अन्यत्र सिद्धस्योष्ण्यस्यारोपर इति 

द्वितीयपश्चे वक्तव्यः । ओःंतदेष्ण्यं द्रञ्यमित्युच्यते उत द्रञ्यधमे 
इति विकल्पे नाद इत्याह । नच तत्द्रव्यामति । तछ्छश्षणादष्- 
रिति । घटादिवद्धिकक्षणसस्थानवत्तयानुपकस्मादित्यथः। द्विनी- 
येऽपि कि बन्हिघर्मैः उतपवंतवान्हधर्मः सधर्मः स्द्धोन वेति 
विकद्प्यान्त्ये दूषयति । नचावह्विघमे इति । तथा च साध्या. 
ध्रसिद्धिरित्ति मावः । आद्यं दुषयराति । सिद्धौ चति । तस्थैवा- 
सिद्धेरिति । धर्मिण पवासिद्य। आक्तिद्धत्वपक्चान्तभाव इति 
भावः । अत पवेति ! बह्धिभिन्नस्यौष्ण्याश्रयस्यासम्भवदेवेत्यथंः । 
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ग्रहा्यसमवाव् तद्गुणारोपो दुवेचः अग्न्यातपोपाधिक एव ह्यन्य 
च्रौष्ण्योपलम्भः । न तथा तयोस्तदुपम्भोपाधं कञित्पहयापः 

नच तयोः परस्परोपाधिकत्वं व्याघातात् नियामकाभावाच्च । 
अतो बन्हयातपादिरूपतेजो धमे दएवोष्णवमित्यनन्यश्चरणे भस्यकषे 
ऽनुमानसदस्रेणापि न तत्कम्पनसम्भव इति। नन्वेवं ज्वाछेक्यभ- 
व्यक्षेऽप्यतुमानवाधो न स्यात् न तत्रानमानस्य स्वमुखभूतप्रत्य- 
प्षविशेषप्रतिक्षेपस्वाभावाव् । नहि तत्र भदसामान्यादिश्रहणं 

~ २.9 

ञ्वाङेक्यग्रहणोपजीति भेदप्रतियोगिन रेक्यस्याप्यन्यत्र सामा- 

तप्चजरपरथिव्योरप्याष्ण्योापटम्भात् कथं वह्वरन्यत् तदभावं इत्यत 
आह । अगन्यातपेति । अग्न्यातपयोरन्ततं ओष्ण्योपरम्भः सो- 
पाधिकोऽरित्वत्यत्राह । न तथेति । नयु बन्ह्यातपयोरन्यतरस्यान्यत- 

रत्रारोपे उपाधित्वमस्त्वित्यत आह । नचेति । व्याघातादिति। 
स्वाभाविकधमेवत पवान्यत्र तदारोपोपाधेत्वादेति भावः । 
नियामङाभावादिति । अन्यतरस्वामाविकत्वे निंयामक्राभावादि- 
त्यथः । अतो वन्ह्यातपादिधमं एवोष्ण्यामिति परमद्वितीयपश्च ए- 
वाभ्युपगन्तव्यः । तथा चानन्यथासिद्धत्वाद्वन्द्यायोष्ण्यघ्रत्यक्चस्य 
नानुमानवाध्यत्वं कि त्वचुमानस्येव तद्धाध्यत्वमित्याभिप्रेत्याह । अ- 
त इति । वैशाम्यमजानानः शङ्कते । नन्विति । पवमिति । 
प्रत्यश्चस्यानुमानेन बाधामाव इत्यः । वैशम्यमुद्धारयन्परि- 
हरति । नेति । उष्णत्वप्रत्यक्षत्वस्यानुष्णत्वानुमानोपजीव्यत्वा- 
त् तत्र प्रत्यक्षेणानुमानवाघोा युक्तः ज्वारुमेदाचुमाने तुज्वा- 
लेकयप्रत्यक्चस्यानुपजीव्यस्वात् अनुमानेन तद्धाधो युक्त इति 
भावः । नच तत्रापि स्वप्रयोजकसाध्यधीरूपमेदसामान्यज्ञानस्य 
वा पक्चादिज्ञानस्य वा उ्वालेकयप्र्यक्षोपजीव्यतास्ति येन तज्राप्य- 
प्रतिक्षेपः स्यादित्याह । न ईति । ननु ज्वाखासेदप्रातियोगितया ज्वा- 
लेक्यपरत्यक्चं ज्वालाभेदानुमानेोपजीव्यमेवेव्यत्राद । मेदप्रतियोगिन ` 
इति। नहि यत्रैव भेदग्रहस्तत्नैवामेदत्रदस्तद्धेतुरिति नियमोऽस्ति येन 



(१५) शिषस्तेत्रावी । त्पलदेवविरतच्िता । 

श्रीक्षमराजविरचेतेवृत्निसमेता(षेदान्तः)> 

(५६) मीमांसावाल्परकाङञाः जमिनीयद्रादशाऽ- 

प्यायार्थसं्रहः श्रीमट्रनारायणाव्मजमट्र- 

गाङ्रदिरचितः। ( मीमांसा) २ 

(१७) प्रकरणपञ्चिका प्रभाकरमतानुसारि--मी- | 
४ 

५ मांसादीन । महामहेोपाध्यायश्रज्नाले- 
` कनाधामेश्रविरचतम् श्रीडाद्ुरभद्कूता 

मीरमांसासारसंग्रहश्च सम्पूणं; (मीमांसा) ३ 
(१८) गरैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पण्डितपरवर- 

श्रीसदानन्दव्यासप्र्णातस्तच्कृतव्याख्यास- 
> मलङ्कृतः । ( वेदान्तः ) < 

(१९) काल्यायनश्रातस्त्रम् । महामहोपायाय- 

श्रीकर्का चार्यविरचितभाष्यसाहितम् । १३ 

(२०) त्रह्मसू्रभाष्यम् । श्राभास्कराचायविर 

चितं सम्पूणेम् ( वेदान्तः) 

(२१) श्रीर्षध्रणौतं खण्डनखणडलाथम् । अ- 

, नन्दएशवरिरचितया खण्डनफविककावि- 

भजनाख्यया व्याख्यया विंद्याप्तागरातिप्र- 

सिद्धया समेतम् । ( वेदान्तः ) १४ 

(२२) आख्यातचन्धिकी श्री भट मल्लविरचिता 

(२३) श्रीरक्ष्मीसहस्रम्- बालबोधिनी न्याख्य- 

4५ 

याऽवतरणिकया च साहेतम् = 

(२४) ब्रह्मसूजवृ्तिः मरीचिका भ्रीन्नजनाधभ- 

टटकृता ( वदान्तः ) 9. म् 

(२९) क्रोडपत्तसेग्रहः । अत्र ्रीकालीरङ्धरसे- 

द्ान्तवागीग्रविरचितानि अनुमानजागदी- 

इयाः प्रव्यक्षानुमानगादाधर्याः प्रव्यक्षानु- 

 मानम।धुर्ी व्युत्पत्तिवादस्य रज्तिवादस्य 
मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिभरकाशिकायाः कु- 

सु माज्ञलेश्च क्रोडपत्राणे  ... र 

(२६) बह्मसूत्रम् , दरेतद्वितदशनम् । श्रीसुन्दरभ- 
ट्टरचितसिद्धान्तसेतुकाऽमिधटीकासहि- 

१ वियरत्नार्णवग्र ००५ ००५ श, 

। (२९) ,अक्ञमानचेन्तामणिव्याख्यायाः दि तेम - 
णिकृतदी्िव्या जागदीङी टीका । १३ 

| (३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्र- 

तश्रीदेवाचार्थपरणीतसिद्धान्तजाह्ववीयुतम्र | 
(२७) पड्दद्ानसमुच्चयः । बोद्धनैयाधिकका- 

पिलजेनवेोषिकजमिनीयददीनसक्षपः । | 
„  मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरेभद्रसु- । 

रिकतः) ॐ १ 

(१८) शुद्धद्वितमार्तण्डः प्रकाडत्याख्यासषहित 
| 

मिश्राविरचितः पारिभाषा-- संस्कारपरका- 
सात्मकः । सापिण्द्यद्पकश्च १९ 

(३६) वीरामेत्रोदयः । महामहोपाध्यायभ्रीमि- 

त्रामेभ्रविरचितः आहिकपरकाराः (4 

(३२) स्प्रतेसरेद्धारः विद्रदरविश्वम्भरात्रेपाठि- 
संकलित ४, ४ 

(३३) ठेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषो्- 

माचार्थकृता । 4. 

(३४) प्रस्थानरल्नाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त- 
मजामहाराजावराचेतः बः द् 

(२३५) वेदान्तपरिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीम।सा- 
भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविराचेतम् | १ 

(२६) योगदशेनम् । परमहंमप सिराजकाचार्थ- 
नारायणतीर्थंविरचित-योगमिद्धान्तचन्वि 
कास्माख्यया व्याख्यया संवलितम् । २ 

(२५) वेदान्तदङ्ौनम् । परमहंसपसिजका 
चार्यश्रीरामानन्दसरस्व्तीस्वामिकृत ब्रह्मा 
8परतवरषिणीस माख्यव्याण्यासेवलितम् । ४ 

(३५८) विदवभरकाशरः । कौडाः । विद्रदररभ्रीम- 
हेदवरस्रारेविरचितः।॥ .... ,. २ 

(३९) श्रौसुबोधेनी । अवहमाचार्थविनिर्मिता 
श्रीमद्धागवतव्याख्या गोसव मी भ्रीविद्रलना- 

धदीक्षितविर।चतदिष्पणीसहिता । श्रीम- 

द्रागवतदश्मस्कन्धजन्मप्रकर्णं श्रीषुको- 
धिनीदिप्पण्योः- प्रकाशः गोस्वामि श्रीश्री 

पुरुषो तमजौमहाराज विरचित ३ 
(४०) वारामेत्रोदयः । महामहोपाध्यायभ्रीमि- 

त्रमिश्रविरचितः पूजपिकशः। ४ 
(५१) वेदान्तषद्धान्तसंग्रहः । श्रतिसिद्धान्ताप- 

रनामकः । श्रीब्रह्मचासिवनमालिमिभरविर- 
चितः। वेदान्तकारिकिावली श्रीपुरुषोत्तम- 
प्रसाद् रम्मकृता अध्यात्मसुधातरङ्कि- 
ण्याख्यर्टीकयासहिता ३ 

(४२) स्वानुभवादशः । श्रीमत्परमहंसपााज 
काचार्यनारायणःग्रमशिष्यमाधवाश्रमाषर 
चितः । स्वकृतटीकाविभ्रषि तश्च । २ 



(१३) य!रवल्कस्मूतिः। वालनर्भटरौसमाश्यभ्वा- 
द्यास्तमल्कृतमिताक्षरासहिता । म्य- 
वहाराभ्यायः ११ 

(४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभद्टावार्यचक्रव- 

तकता । श्रीगङ्कशञोपाभ्यायविरचित- 

तत्त्वाचेन्तामण्या श्रीरघुनाथतार्किकश्ठिरो- 

मणिविराचतदीधित्या च गर्भता! ६ 
(४५) शादी पिका । भीपाथसारथिमिभ्र भागि- 

ता। रामकृष्णविरचतयुक्तिनेहप्रपुरण्या- 
ख्यत्याख्यया सहिता तकंपादः । 

(४६) बेयकरणसिद्धान्तलवुमलजूष महा महो - 
पध्याय--श्रीनागेश्भटू् विरचित) । 

श्रीमददुवलचाय-बालम्भटूटभ्यां विर 

५ 

चितकुच्ञिकाकलाद्वट)कद्रयसंवलित।। ११ 

(४०) ग्याकरणस्िद्ध-तसुधानिधाः 

पर्वतीय विदेवेइवरसुरिविरचतः। 
(४८) शरिरमित्रोदपः { ल पणघ्रक।शः। महामहो- 

पाल्यायश्रीमित्रमिश्रषिर्चितः। 

€ 

® | 

' 

| (५०) विरमिगप्रादयः । राजनीतिक; । महा 
महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्वविरचितः। ^ 

(९१) पृरव॑मीमांसा अधिकरणकौमुदी। श्रीमस्म- 
हामहोपाध्याय प° रामकृष्णभट्ाचार्य 

विरचिता परिशिष्टाधिकरणनिरूपणपर्व- 
कं टिप्पण्या परिष्कृत ^ 3 ५) 

(५२) प्रसस्तपादभा्यटीकामेग्रहः । तत्र क- 
णादरहस्यम् । ् रीदकरभिश्रविराचत्तम 

(५३) फ्रमद् प्रका । श्रीमन्महमहोपाध्याय 
कारम रेककेदवभहटूविर् । विश्च 

विनोदश्रीगेविन्द्भट्र.चा की 9 ^ ह 

(५४) बीरमित्रेदयः । तीर्थत्रकाशः। महा- 
मह पाध्याय श्रीमित्रमिश्रविचितः। 

(५५) सां ल्यसंग्रहः । तत्रं सांख्यतच्तव विवेचनम् 
श्री षिमानन्द ( दैमेन्द्र ) विरचितम् । 
सांख्यतच्वयाथार््यदीपनम् भावागयेज्ञा- 
विरचितम् । समासद्नव्याख्या सरव 
पका.रर्णा च । 4 >." 

(४९) बृहदारण्यकवा्तिकसार श्रीमद्रियारण्यस्वा- (५६) न्यायपरि्चद्धिः । शरमरद्टनाय ीवे- 
मिकराचत, 

प्रह।्यया टीकयःसमलकृतः ८ 

पच्नादिव्रषणस्थानम्। 

महेइवरतधकृतयाटयुस- । दान्ताचार्थध्रसादिता। श्री 
| क ष ५) 

| चित न्यावसारसमा्यया टकयायुता। ३ 

नयकृष्णदास गुप्तः, सेक्रेटरी, 
चोखलम्बा संस्छृत सिराज आफिख, 

। घनारस सिटी। 
93. 

र, 

^ 

+ क & 
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नित्रासाचायतिरचित न्यायसारसमाख्यया टीकया युताः। 
बन्दावननिवास्रि सवविद्ाभूषणलक्ष्मणाचार्यण 

रिप्पणीनिवेान पुरःसरम् 
सशोधिता । 
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आनस्दवनविद्योतिस्ुमनोभिः सुसंस्कृता ॥ 
सुवणीऽङ्धितमव्यासकश्चतपन्नपरिष्डता ॥ १॥ 
चरो खम्बा-सस्छृतग्रन्थमाटा मज्जुलदशना ॥ 
रसिकालिकुलं कुयादमन्दाऽऽमोादमोद्ितम् ॥२१॥ 

4 स्तवकः-२६२ । 

४ ककुनकक्कककककककनक्कत्क्ककक्कक्क 
१ श्रस्यां चौलम्बा- संस्कृनप्रन्यमालायं प्रतिमासं पृषशातके चुन्द: सीसकावरैरमेषु पचषु 

एकः स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाइयते । एकस्मिन् स्तवके एक एव ्रन्थो मुद्रचते । `" 

२ प्राचीना दुर्टमाश्चामुद्रिता मीमांसतविदान्तादिद्ीनत्याकरणधर्मज्ञा्लसादिव्यपुराणादि नन्या 

३ एवात्र सुपरिष्कृत्य मुद्रचन्ते। 

काशिकराजकीयप्रधानरंस्कृतधाटडालाऽध्यापका' पयेडता ्रन्ये च शशराञ्मदृश्यो विद॑ 

एवत्पस्िधन दिकार्थकारिणो भवन्ति । > 
४ भारतव्ियिः्रह्मदरीपः,हलद्रीपवातिमिभेतदुप्राहकैरदयं वा्बिकमम्िमं मूल्यम्-मुद्राः 9 जआनकाः८ 
५ अन्येयं प्रतिस्तवकं ५५५ ५५५ ५१ ७५५ [7 3) १ 3 © 

च 

६ प्राप्रणव्ययः पृथग् नास्ति । ० - न । ५५ ,.# छ 

॥ 

सुत्रस्य यती नद्र्मद्ेज्ञानमिश्चक्तभ्या- 

ख्यानत । सम्पूर्णं । ( वेदान्तः) ६. 
(९) स्याद्रादमच्नरौमदबिणनिर्मिता सम्पूर्णा २. 
(०) तिदधित्रयम-विजिष्टदवितव्रह्मनिरूपणपरम् 

श्रोभष्यकृतां परमगुरूभेः जी ६ श्रीयामु- 

नखनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्ण( वेदान्तः) १ 

(१) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधम्ाए- 
काचारसंगरदीतः । आचार्याचित्पुखमुनि- 

साम्प्रतं मुद्र्चमाणा ग्रन्थाः- 

(१) सस्काररतनमाला । गोपीनाथभट्कृता 

खण्ड 4 ^ ^ 4. 

(२) शब्दकौस्तुभ: । भद्ररजिदीक्षितकृतः १२ 

(३) इलोकवार्तिकम् । भट्रकुमार्लिविरचितम 
पार्थसारयिमिश्रकृतन्यायरल्नाकराख्यया 
व्याख्यया सहितम् । सम्पूणम् । १० 

(४) भाष्योपब्हितं तच्वत्रयम । विशिषटद्रैत- 
द ङ़ानप्रकरणम् । श्रीमडोकाचार्यप्रणीतम। | विराचितव्याख्यापेतः ( वेदान्तः) ४ 

श्रीनारायणती्धविरचितम्रभाषाप्रकाङा- | (५२) विभक्त्यर्थनिर्णयो स्यायानुस्रासिियमादि- 
सहितं सम्पूणम् ( वेदान्तः ) २ सषविभक्तिविस्तृतविचाररूपः म० मछ 

(९) करणपभकाडाः । ओीव्रह्मदेवविरचितः १ श्रीगिरिधरेपध्यायविरचितः सम्पूणः 

(६) भद्रचन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री- ( न्यायः )` . ... +^ ` 

गागाभदट्रविरचिता। तक्रपाद् (मीमांसा) २ | (५३) विधिरसायनम् । शोत्र'पयदीकितक्तम्। 

(€ ) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसारथिमिभ्रविर - सम्पूर्णम ( मीमांसा) ..., ~~ २. 
चिद सम्पूर्णः ( मीर्मासा ) २ | (१४) न्यायसुधा ( तन्रवार्तिकटीका ) भद्सो- 

(८ ) ब्रह्मपूषरभाष्यम्- बाद्रायणपणीनकेदान्त- ¦ मेदवरविरचितः। (मीर्मास) .११ 
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न्पेन ग्रहणं सिद्धम् । नच कृत्स्नपरत्यक्षादिवाधकानुमानवत् 
प्रयोजक्वेषेणापि मू्यातः । नच ज्वारन्तरासम्भवे दीप- 
सामण्स्पनुदर्यादेरन्यथासिद्धिः सुध्रचा । नच उवाटेक्यपतपक् 
तदौष्ण्यपत्यक्षवदन्यथासिद्धं निवौपितारोपितदीपेऽप्पविदित- 
निर्वापणस्य तत्छप्रत्यभिङ्ञानात् । तद्रदोव सादृश्यादिषरा- 
देक्यधीसम्भवे शङ्कितान्यथासिद्धेः भव्यक्षस्य मेदानुमानप्रतिक्षे- 
पाशक्तः । सुमूक्ष्मावरखोकने च ज्वालाधूमादिसन्ततिषु निस्तर 

्पवहतेखधारादिष्विव सञ्चरणमेदाध्यवमायात् । एवमव दे- 

हात्मेकयप्रस्यक्षेऽपि मेदानुमानस्येव बरिजयितवं तप्रायःपिण्डे 
पावकत्वादिबुदधिवत् ज्ञावसंसगविरेषात् सङ्कतिऽपि तद्रहोपप- 
त्तः । नच पावकवत् ज्ञाता पृथदःनोपलभ्यत इति वाच्यम् ममे- 
दं शरीरमिति व्यतिरेकप्रत्ययदशायां ग्रहतत्स्थादिवत्  प्रथ- 

प्रत्यक्षस्योपजीव्यता स्यात् सामान्यतो घरादो सिद्धेनाभेरग्रहेणे- 
व ज्वााभेदज्ञाने परतियोगिज्ञानाकाङ्कोपरामादिति भावः । किञ्च 
प्रपञ्चो मिथ्या दद्यत्वादिति कत्स्नपरत्यक्लादिप्रमाणवाधकायुमा- 
नेऽचुमानप्रयोजकव्यातिक्ञानत्वादयाकारामावान्न ज्वाङेक्यप्रत्यक्चे- 
ण तद्धेदाचुमानबाघ इत्याह । नचति । किंञ्च तकोयुग्रहीतत- 
या अनन्यथासिद्धेनानुमानेन पत्यक्षस्येव बाध इत्यभिवरेत्यानु- 
मनानुक्रूरं तकंमाह । नचेति । दौपसामाग्न्यनुच्लच्यादेरिति । दीप- 
नाशह तुभूतवत्यवयवसयागनारवत्यवयवान्तरसंयोगयोर्निरन्तरा- 
बुश्नच्या पूवैञ्वाखनाश्ज्वाकन्तरोत्पादादिना उपपादयितुमश- 
क्यत्वादिव्यथः । नन्वनन्यथासिद्धस्य ञ्व्क्यपरत्यक्चतदुत्पादक्स्य 
कथमनुमानेन बाध इत्यत आह । नच ज्वालति । वस्तुतस्तु ञ्दा- 
छेकयगप्रत्यक्चं ञ्वाखामेदप्रव्यक्षणान्यथासिद्धमिव्याह । सुसूक्ष्मेति । 
धूमसन्ततिग्रहणं दष्टान्ताथम् । उक्तं परत्यक्षस्याजुमानवाध्यत्वमन्य- 
त्रापि तुद्यन्यायतयातिदिशति । पवमेवत्ि । तत्रापि बाध्यत्वमुल- 
मन्यथासिद्धिमादह । तपतेति । सङ्कतेऽपीति । करचरणादि सङ्का तेऽपि 
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गेबोपरन्धेः । नच शिलापुत्रकस्य शरीरम् घटस्य स्वरूपमपि. 
त्यादिष्विव भेदन्यपदेश ओंपचारिक इति वाच्यम् तद्रदिह 
द्रव्यान्तराभावानध्यवसायात् । नच समानाधिकर णपरत्यये- 
न व्यतिरेकपरत्ययवाधः विपर्यासस्यापि सुञचत्वात् । यथाच 
व्यतिरेकञ्थपदे शस्योपचारिकत्वशङ्का तथा समानाधेकरगि- 
योऽपि तप्रायःपिण्डादिष्विव ससगोपापिकत्वशङ्काया अपि दु- 
वारलरात् । नच पावक।ष्ण्येऽपि तथा,व्यतिरेकपत्ययपुरस्कारा- 
भावात् । भावे वा कस्तत्राप्याश्वासः। अपि च व्यतिरकबुद्धः 
प्रथमतस्तन्येरछा्नुत्पत्तिभरसङ्ेनानुप्रहाद् देहात्मवुद्धेश्च तेन 
निग्रहात् प्रावस्यदोवेरये परतिभातः । नहि भवान्तरीयानु- 
भवजनितसस्कारमूरुतज्नातीयत्वपरतिसन्धानजनितसुखादिसाध - 

ज्ञातृत्वग्रदोपपत्तरित्य्थः । व्यतिरेकप्रत्ययदरायामिति । मदज्ञान- 
कार इत्यथः । तद्वदिति । तत्र शिखायां चारीकचघचटादौ तच्यति- 
रिक्तशरीरस्वरूपराब्दाथांभावनिश्चयात् तचौपचारिकत्वाश्रयणं 

युक्तं भरते तथा शर्खरव्यातारिक्त द्रव्यान्तराभावानिश्चयादोपचा- 
रिकत्वाश्रयणमयुक्तमित्यथः । व्यतिरेकय्रत्ययपुरस्काराभावादिति। 
बहौ दष्स्योण्ष्यस्यायःपिष्डे आरोपवद्वहेरन्थज टण्रस्योष्ण्यस्य 
छन्हावारोप इति वक्तुमशक्यत्वात् वन्दिव्यतिरेकेण ओष्ण्याभा- 
वादित्यथः । यदि च वन्हिव्यतिरिक्तेऽप्योष्ण्यप्रत्ययसम्भवेन त- 
त्संसगीाद्वन्दावोष्ण्यप्रत्ययसम्भावनां कस्यचित्तजाप्यनाद्वास 

पवेत्याह । भावेति । किञ्च देदातिरिक्तात्मानङ्गकारे जातमाज- 
स्य जन्मान्तर संस्काराधीनस्तन्यपानप्रच्रच्य ज्र पपत्तिरूपतकः नुगरही तेन 
देहात्ममेदज्ञानेन देदात्मभ्रमस्य बाध्यत्वं व्यक्तमित्याह । अपि. 
चति । प्रतिभात इति । भरतिपृवैद्धादीत्ताविति धातोरि भ्र- 
थमपुरषद्धिवचनम् । प्राग्मवीयसरस्कारव्यतिरेकेण स्तन्यपान- 
्ड़च्याचनुपपत्तिमेवोपपादयति । नदीति । जातमात्रस्य प्रज्ञा 
रुचिवेचियानुपपात्तिश्चायुच्रादिकेत्याश्येन धरतिवन्दिनिदश्तंनमा- 
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नसरानुमानमन्तरेण परथपरतस्तन्येच्छादेरुत्पात्तिसम्भवः । यथा 
चेदानीपभ्यासमेदात् रुचमेदः भज्ञाभेदश्च हेतवन्तरसाम्ये ऽपि 
दश्यते । तथा प्रम्ूतमजस्यापि प्रागमवाभ्यासमेदहेतुकषन्ना- 

रचिवेचित्यं न सदसा भरतिकषेप्तुं शक्यम् । अपि च असमाहितः 
(निः ^\ (क [५ 8. 

धियामस्मदाद्नापपि निरुद्धवाह्यकरणप्रहृत्तीनां मात्रया भनः- 
परणिधानेऽपि ग्रहाखोकयोरिव देहदेहिनोर्भेरो ऽपि स्फुरत्येव 
विनिष्पन्नसमाधीनान्तु विज्ञदतम इति विषः । अत एव हि त- 
स्मिनशे शाद्व्यापोरः । यथाहुः । 

अवयावितयेदंुबाणेवंहिः करणेवेषु 
निरवयवकोऽदडारा हः पन् करणातिगः 1. 
स्फुरति हि जनाः प्रत्यासत्तरिमों न विविश्वते 

द । यथेति । देत्वन्तरसखाम्येऽपीति । भोग्यपद्ाथत्तंनिधान- 
शाख्रपाटनादिसामध्रीसखाम्येऽपीत्यथेः । स्वप्रकाश्तयाप्यत्मा स्व 
यमेव स्वेतरव्यावृत्त एव प्रकारात इत्यतोऽपि देहात्मप्रव्ययोऽन्य- 
थासिद्ध इत्याह । अपि चेति । असरमाहिताधियामिति । योगाभ्या- 
सञ्चून्यानामषीत्यर्थः । मारया । ईषदित्यर्थः । विश्दतम इति। 
देदातिरिक्तभगवच्छेषत्वाणुत्वादिविद्ाषात्मक इत्यथैः । ननु देदाति- 
रिक्तात्मनः प्रत्याक्षाुमानभ्यां सिद्धावात्मा न देही न नर इति 
शाख्राणां प्राप्तविषयतया वेयथ्यमेव स्यादित्यत आह । अत 
पव हीति । वेशदांशे तदुपयोगादिति मावः । मद्पराश्षरपा- 
देः श्रीरङ्गराजस्तवे ऽयमर्थोऽवुगरदीत इत्याह । यथाहुरिति । 
अवयवितयेति । वपुः शरम् इदं कुर्वाणेरिदं मम शारीरमिति वि- 
षयीक्तुवद्धिः बहिषएठकरणेर्वाह्यन्द्रियेः अवयवितया करचरणादिसघात- 
तया स्फुरति । पुमान् आत्मा तु निरवयवः अवयवरहितः स- 
न्रहंकाराहः प्रत्यगथेः करणातिगः चश्चुरन्तःकरणादिनिरपे- 
क्षः सस्तद्यतिरिक्ततयेव स्फुरति दिः प्रसिद्धौ जना टखोक्षि 
कास्तु प्रत्यासत्तरपृथक्सिच्या न विविश्चते विविच्य न 
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तदधिक्रुरुतां शाखं रङ्ग ! ते परखोफिनि इति । 

८ आसुपानिकीपप्यात्मसिद्धिमश्रदधानाः श्रोतीमेव तां 
श्रोत्रियाः सङ्गिरन्ते इत्यात्मसिद्धिग्रन्थोऽपि तावन्पात्राभिप्रा- 

यः । पाणिपादादिषु प्रच्यकसयुदायाहत्रविकल्पानुपपत्यादय- 

श्ास्मदाचायन्यायङ्कुलिश प्रपञ्चिताः स्पष्टमनु्न्धेयाः । 
अतो ज्वछक्यदेहातमक्यप्रत्यक्षयोरनुमानेन वाधः सुश- 
कः । दहनोष्णयप्रत्यक्षस्य न तथेति तत्रानुमानमेव प्रत्यक्षवबाधि- 
तमिति पद्ाधत्वदेर्हत्वाभासता । अनुमानवाधितो यथा । प्रथ. 

[ 

माद्यास्तिथयः सम्भवचन्द्रमूयापराग।ः तिथित्वात् पर्वदिति । 
अये द्युपरागस्य परवान्तप्रतिनियतमाविलग्राहिणा शाच्लानु- 
मतद निरूढान्वयव्यतिरेकण गणित्रानुमानेन बाधितः । आ- 

गमवाधितो यथा । परविग्रहादिरुत्पत्तिविखयवान् साव्रयव- 

जानन्ति । तस्मात्कारणादेव चाखं त्वत्प्रवर्तितं वेदादिकं परलो- 
किनि परखोकयोग्ये देहातिरिक्तात्मनि अधिकुरुतामज्ञातविन्- 
षाकारज्ञापनेन सफलप्रवृत्तिकमस्त्वित्यथः । रङ्करेति भगवत्- 
सम्बोधनम् । नन्वेवं देहातिरिक्तात्मसिद्धः शाखरणेवेत्यात्मसिद्धौ 
प्रतिपादितं विरुध्येतेत्याश्ङ्खयात्मसिद्धिश्रन्थो ऽप्युक्ताथैविषयत- 
येव नेय त्याह । आनुमानिकीमपीति । अहंपरत्ययगोचरो ज्ञा- 
ता सर पवात्मत्यत्र भवतामविवाद पव तत्र न देहावयवाश्चतय- 
न्त तेषामहमिति मावनामावात् नहि कश्चिदहं पाणिरहं पा- 
द इति वा प्रतिपद्यत । ततो ऽदंत्वाभावात् तेषु ज्ञानाभावः। 
नच पादादिषु सुखदुःख समवतपदेमे खुखं शिरसिमे दुःख- 
मित्युपलम्मात् । अतस्तत्लमानाधिकरणं तदात्मकं ज्ञानमपि त- 
रवेत्युचितं यतस्तत्रास्मदथस्य खुखसमवाधेत्वं न द्यस्मदर्थमपहा- 
यान्यसमवतं सुखमध्यक्षमयुभूतमिति कस्यचिद् भ्रान्तिरपि सम्भति। 
अतो मे सुखमिति समवायिनि सिद्धां प्रदेश्यत्वात्तस्य कुतेत्या- 
काङ्क्षायां तदुपलक्षणतया पादादिन्यपदेश् इव्यकं । अस्मन्मते 
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त्वात् सम्परतिपन्नवदिति । अयं हि “नित्यालिड्चास्वभावसंः 
सिद्धिः ! नित्यसिद्ध तदाकार तत्परत्र च पौष्कर ?। 

यस्यास्ति सत्ता हृदये तस्यासौ संनिधिं बेत् । 
नित्यं नित्याकृतिधरम्"?। इत्यादिभिरागमेरबाधितेकीध्यते । 

नचात्र शाद्वमन्तरेण पक्षसिद्धिः नचासिद्धाभ्रयो हेतुः साधकः । 

त्वणुरेवात्मा सुख पप्यनुक्ूलवेदनात्मकं तस्मिन्नेव स्थितमपि तत्त- 
दञुक्कुलस्पशांदि विषयदेशविशेषितं तथा तथानुभूयत इत्यादिना पा- 
णिपादादिषु प्रत्येकं वा समुदितेषु बा अहंत्वालुपपत्तिज्ञातृन्वाचुप- 
पत्तिः सुखित्वाद्यनुपपत्तिश्चात्रयरामानुजा चार्यन्यीयकुःङले देहाद्य- 
तिरिक्तामयाथात्म्यसमथनवादे प्रपञ्चिताः । अतो नास्माभिस्तत्र 
प्रयस्यत इत्याह । पाणिपादादि ष्विति । श्ाख्राजुमतेतति । गणितश्ा- 
खस्य ॒प्रत्थक्षधियोरन्वयव्याप्त्योरप्रयोजकत्वरादहित्यज्ञापन पवो. 
पयोगान्ना्ागमवाघ इति भवः । परविग्रहादिरिति । पर- 
वासुदेवसहननानन्दमयमण्डपश्चवेकुण्टविमानादिरित्यर्थः । तत्रश्रु- 
तिमुदाहरति । निव्याखिङ्खति । भगवतो दिव्यमुतिंर्नित्या आलि 
ङ्गितुं योग्या , अत्यन्तभोग्येति यावत् । स्वभावतः ससिद्धिः सत्ता 
यस्या नित्येति यावत्। पौष्करसंदिताचचनमुद्ाहरति। नित्येति । हे 
पोप्कर ? ब्रह्मन् नित्यसिद्ध कालपरिच्छद रहिते तस्य परवासुदेव- 
स्याकार दिव्यमङ्गरविग्रहसस्थाने तस्य परत्वे पारम्ये च यस्व 
हृदये मनसि सत्ता तदुभयागोचरनिणय इत्यथैः । तस्य पुर 
षस्य हृदये ऽसौ परवासखुदवः संनिधि ब्रजेत् सनिदध्यादित्यथः। 
नित्यमिति । तत्परचासुदेवाख्यं परं ब्रह्म नित्यं शादइवतिकं नि- 
त्याङतिधरं नित्यदिभ्यमङ्कलविग्रहसं स्थानत्वादिव्य्थः। अवाधितेै- 
रिति । यथा चैतत्तथोक्तं धापाञ्चरा्ररक्चायामाचार्यैः। नन्वागमस्या- 
सप्रतिपन्नप्रमाणत्वात्तन कथभयुमानस्य बाध इत्यत आह । न- 
चात्रेति । तथाचागमस्यासप्रतिपन्नत्वे त्वदनुमानस्याश्चरयासिद्धिः 

स्यादिति भावः । ननु वहिरनुष्णः पद् थेत्वादित्यनुमानस्य प्रत्यक्षा- 
पजीभ्यत्वात्तेनाचुमानस्य बाधेऽपि परविच्रहनित्यताबवोधक्रागमस्य 

३९. 
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नच धर्मग्राहकेणेव बाध इति नियमः । तद्वा तादग्वेति वि- 
देषायोगे तल्लातीयनापि बाधोपपत्तेः । एवं ब्राह्मणेन सुरा 
पेया द्रवद्रन्यत्वात् क्षीरवदियत्र पातुं शक्यत्वादिविधौं 
सिद्धसाधनात् । पीतायाः पाररोकिकमत्यवायसाधनत्वाभव 
एव हि सिषाधयिषितः। तत्र प्रतिषेध्यस्वरूपसिद्धेरागमोपज्ञत्वा- 
तदुपजीविनोऽनुमानस्य तेन बाधः । एवमन्रीषोमीयाधरम- 
त्वादि साधनेष्वपि भाव्यम् 1 द्वाभ्यां द्वाभ्यां त्रिभिश्च बाधितस्तु 
भिन्नपरपाणव्रिरुद्धसाध्यकानेकपक्षीकारे तत्तसमाणविर्दधाने- 
कसाध्यसहसराधने च तत्तदंशपरतिनियपेन द्रष्टव्यः । यथा विप्र 
मानाजुपजीञ्यत्वात्तनानुमानवाधो न युक्त इत्यत आह । न च धमि- 
प्राहकेणेवेति । तादग्वेति । उपजीवयग्रमाणवदस्याप्यन्यथासिद्ध- 
त्वादयुमानवाधक्त्वं युज्यत इति भावः । पेयेत्यत्र पातुं योग्या 
पातुं राकया पाने प्रत्यवायकरी न मवतीति धापि गमनिकायाः 
सम्भवात् तज्रागमवाधोपपादनसोकय्यायाविवक्चितकोरिद्वय नि- 
राकराति । पातुं हाक्यत्वादि विधाक्षैति । प्रतिषेध्यस्वरूपसिद्धे- 
रिति । पारङोकिकप्रत्यवायसाघनत्वस्य प्रतियोगिन आगमा- 
धीनसिद्धिकत्वात्तेनागमेन सुरापाने प्रत्यवायसाधनत्वे सिद्धे त- 
दभावसराधकानुमानस्य उपजीव्यागमाघीनत्वादिति भावः । अ 

म्रीषामीयाधमत्वादि साधनेष्विति । अञ्चीषोमीयदहिसा अधमः 
अधर्मसाधनं धर्मो न भवतीति वा साध्ये साध्यानां शाखे. 
कसमधिगम्यत्वेन शाख्रस्योपजीन्यत्वात्तन चाग्नीषोमीयहिसा- 

या धर्मत्ववोधनादागमेनानुमानवाधोऽापीति भावः । द्वाभ्यां 
द्वाभ्यामिति । प्रत्यक्चागमाभ्यामचुमानागमाभ्यामयुमानप्रत्यक्चाभ्यां 
च बाधिता गृह्यन्ते । भिन्नप्रमाणविरूद्धसाभ्यकानेकपक्षो- 
कारे नानाप्रमाणबाधं दरयति । यथेति । सवैमिति । धघ- 
टव्थतिरिक्तं पक्षीक्रियते तन्न पटे साध्यस्य प्रत्यक्षेण बाधः । 
प्रकृत्यादौ त्वागमेन बाधः । तत्तत्प्रमाणविरुद्धानेक साध्यस्य सह 
साधने नानाप्रमाणबाधां यथा घटः स्वप्रकाशः नित्यः स्वतन्नश् 
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तिपन्नं सवं दण्डसाध्यात्पात्तेविनाशवद्रस्तुत्वात् -सम्परतिपन्नयट- 
वदिति । सम्पुववादे त्वत्यन्तसमानविषयानकमरपाणवाध्यत्व- 
मप्यन््पंसतेति । 

अतुर्यं तुख्यमपि वा य तुरयपभिमन्यते । 

तेन यः प्रतिरुध्येत तमाहुः भरक्रियासममर ॥ 

मानमाभाससंरुद मानरुदस्तथेतरः । 
आभासरूढड आभासः प्रतिरुद्स्िधा स्थितः ॥ 

आभासमानयोरत्राप्यवान्तरभिदावाव ॥ 

परतिरुद्धविधाभेदा निरूप्या बाधितक्रमात् ॥ 
त्रिविधस्यापि रोधस्य साम्यबुद्धयास्ति सम्भवः । 

वस्तुत्वादीदवरवदिति साधने स्वप्रकाशताया अनुमानेन बाधः 
नित्यत्वस्य प्रत्यक्षेण स्वतन्बत्वस्यागमेनेति । नान सिद्धान्तसां- 
कार्येण प्रडृतच्तायां कथायामनुमानस्यानेकप्रमाणवाधितत्वं तान्त्रिकै. 
रप्यनुमतमित्याह । सद्ुववादे त्विति । यथ। सवं नित्यं सत्वा. 
दिति स्ुववादे घरादावनित्यत्वस्य प्रत्यक्चाक्तिद्धत्वात् तत्र प्र्यक्षे- 
ण बाधः । द्यणुकादौ त्वनुमानेन धम धर्मयोरागमेनेति तत्तनम- 
वाजुसारेण बोध्यम् । अन्वमंसतेति। अनुमत इत्यथैः । अतुस्यमिति । 
तुट्यश्रमाणतयाभिमतेन प्रतिरुद्धत्वं सत्प्रतिपक्षत्वमिति लक्षणकारि- 
काथः । साध्यधीविघटनरूपस्य प्रतिरोधस्य बाधेतेऽपि सत्वा- 
तद्यावतैनायाभिमतान्तम् । सत्प्रतिपक्षस्य अविध्यं ददोयाति । मा- 
नमिति । प्रमाणस्याभासेन प्रतिरयोधात्सत्थतिपक्षखिविध ई- 
त्यथः । आभासानां प्रत्यक्षाभास्तादिभेदादगन्तरे सव्यभिचारा- 
दिभेदाश्च । तथा मानानामपि प्रत्यक्षाचुमानदिमेदात्तदवान्तर्चक्षु- 
रादिभेद्। श सत्प्रतिपक्षमेदा अनुसन्धेया इत्याह । आभासमान- 
योरिति । बाधितक्रमादिति । बाधितवदेवैकेन दवाभ्यां जिभिश्च 
प्रतिरोधक्षंभवात्तथापि मेदा श्रह्या इत्यर्थः । नयु मानस्या- 
भासेन प्रतिरोध एव न सम्भवति अधिकबररत्वेन मानेनेवाभास- 
स्य बाधितत्वादित्यत आह । त्रिवि घस्यापीति । अगृह्यमाणविशेषः 
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नतु मानेन मानस्य रोध्रो भवति कित् ॥ 
अन्युनानतिरिक्तादो विरोधो न हि विद्यते । 
नचत्यन्तविभिन्नाथं विराधेऽन्यतरत् प्रमा ॥ 
श्रतिद्रयविरोधेऽपि तत्रैकस्या न मानता । 
तात्पयार्ये हि मानत्वं नच द्रे अपि तत्परे ॥ 

द = (० ० 

रोधश्च देतुनेवेति हेतोरेवेति वा पुनः । +; 

दश्चायां प्रतिरोधः सम्भवतीति भावः । मानेन मानस्य ध- 

तिरोधन चतुर्थस्यापि सत्परतिपश्चस्य सम्भवात्कथं त्रेधा परिः 
गणनमित्याराङ्खय मानेन मानस्य प्रतिरोध वदन् वक्तव्यः मानध्रति- 
रोधकं मानं किमन्युनानरिक्तिविषयकं किं वा भिन्नविषयकमिषे 

विकल्प्या दोषमाह । अन्यूनानतिरिक्तादाएविति । आदिपदना- 
यूनविषयस्यानतिरिक्तविषयस्यापि परिग्रहो विकट्प्यो विवक्षि 

तः । तथा चोभमयोमानयोरविरुदधविषयकत्वेनान्यतरप्रतिरोधो न 

सम्भवतीति भावः । द्वितीये दोषमाह । नचेति । तथाच भिः 
श्नविषयक्रत्वेन सति विरोधेऽन्यतरस्यामासत्वावश्यंमावाश्न द- 

योरपि मानत्वेन साम्य प्रत्येकं श्ाक््यमसस्भवादिति भावः । 
नन्वातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरत्रे षोडशिन ग्रहणा 
तीति मिन्नविष्ययेरपि श्रहणग्रहणश्चाख्रयोः सत्यपि बिसेधे उ- 
अयोरपि मानत्वानपायात् कथमन्यतराभासतानियम इत्यत 
आह । श्रुतिद्धयेति । तंन्नैकस्या न मानतेति । यस्मिन् प्रयोगे 
घोडशरिग्रहणस्याङ्गत्वं विहितं तस्मिन्नेव चेत्तज्निषेधे ध्रूयादपर 
शरुतिस्तदा सा अपमाणमेव स्यादित्यथैः । नु सथरतिपन्नप्रमा- 
णभावायाः श्रुतेरप्रमाणत्वाङ्गाकारो ऽयुक्त इत्यत आह । तात्पर्य्यैऽयै 
हीति।न गृह्णातीति श्रुतेः प्रयोगान्तरे त्रदणाभावस्याङ्गताबोधकत्वा- 

त्तत्र व्रीहियववद्धिकद्पेनानुष्ठानसम्भवात्तदनुरेधेन श्रहणपक्षे फल- 
भूम्नोऽपि कल्पितत्वादविरोधेन तात्पयेविषये प्रामाण्यं न व्या- 
हन्यत इति भावः । ननु हेतोर्हतुना प्रतिरोध स्यैव सत्प्रतिप- 
क्षतया नेयायिकेरङ्गीकतत्वात् कथं प्रव्यक्चादिप्रतिरोवेऽपि सत्प्रति. 
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नियमो नामिमन्तव्यः स्तैः स्त्र सम्भवात् ॥ 
तथा हि तत्राभासेन प्रमाणप्रतिरधां यथा । ब्राह्मणो न 

सुरां पिबेत् इति वेदिकोक्तो बोदधकापालिकाय्यागमेः पातव्प- 
त्वोक्या प्रतिरुद्धा श्तिरिति । अत्र ह्यवरिदितगुणदोषरखा- 
वटप्रस्थानस्य भमाणभूतमपि प्रतिरुदधं भवति । उक्तविपया- 
सात् प्रपाणेनाप्रमाणस्य प्रतिरोधो द्रष्टव्यः । तत्राधकवलस्प 
वस्तुतो बाधकलत्वेऽपि बखानभिन्ञः प्रतिरोधकं मन्यते । आमा- 
सस्याभासेन भरतिरोधो यथा । केशोच्लुश्चने कतव्यम् । अद- 
दाद्यपदेश्ादिति दिगम्बरणाक्तं न तत्कतंव्यमन्यथा तथागतो 
पदेशादिति । अच्रानापु्ाक्यलावेकषद्रस्तुतो द्रयोरनादरणी.- 

यस्वेऽपि योगसिद्धसावहयवाक्यत्तावरिरेषामिमानात् भवति 
प्रतिरोधः । वास्तवविमशं तुरयदापतयोभयोरप्यसाधकत्वमे- 

वेति । भ्रकरणप्तममेव विरुद्धाव्यभिचारिशब्देन केचिदुपचर- 
न्ति । यथा 

पक्षत्वमङ्गीक्रियत दइत्यत आह । रोधश्चेति । तधा चाभ 
ह्यमाणविक्ोषदश्ायां प्रतिरोधस्यान्यत्नापि तुल्यत्वेन दहेतोरेवेति 
वा हेतुनैवेति वा नियमो निमूलं इति भावः । बोद्धकपा- 
लिकाद्यागमेरति । 

यदुदुम्बरव्णानां घरीनां मण्डल महत् । 
पीतं न गम्यत् स्वगे कि तत्करतुगतं नयेदित्याद्यागमेरित्यर्थः 1 

उक्तविप्यांसादिति । यदुदुम्बरवणोनामित्याद्यागतैः। बोद्धादिभिः 
सुरायाः पातभ्यतोक्तो ब्रह्मणो न सुरं पिबदिति श्रुत्या भ्र 
तिरोधो दष्टव्य इत्यथैः । ननु श्रुतेरधिकबवलवत्तया बाध 
पव न प्रतिरोध इत्यत आद । तत्रेति । अर्हद्ाद्युपदेशादिति । 
क्षपणकादिभिः केशोष्टुश्चनस्य मोक्षसाधनत्वोपदश्चादिव्यर्थः । 
अन्यथेति । तस्याकतेव्यतथा बोद्धोपदेशादित्यर्थः । उपचरन्ती. 
ति। वस्तुतो बविरुडसाध्यकयोरुभयोरव्यभिचरिताया असम्भ- 
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यत्राप्रत्यक्षता बायोररूपत्वेन साध्यते । 
५९. (~ ~~ [> स्पशात् मत्यक्षता चासो विरुद्धा उपभिचारिता इति ॥ 

द्विवचनान्तविरुद्धाव्यभिचायुदाह रणपिदम् । तज हेतोहेत्वा- 
भासेन प्रतिरोषो यथा । देवदत्तात्मा यन्ञदत्तात्मनो भिन्नः तद- 
नुभवजनितस्मृतिर दित्वात् घटवत् इत्यन्वयेन वा यो यज्ञदत्ता- 

त्मनो नभिन्नःस तदनुभवजनितस्प्रत्याधारः यथा यज्ञदत्त एवेति 

व्यतिरेकेण वोदाहृते स तस्मादभिन्न आर्मलात् तद्वदेवेति वा 
यस्ततो भिद्यते न स आत्मा यथा घट इति वेति । अच्रानुमित 
परसुखदुःखद्यनाश्रारतया स्वस्य प्रत्यक्तास्षद्ल्ात् । इुखदुःखा- 

पमोगसंकरमसङ्गाव् । उपाधिता ग्यवस्थानस्य इन्दियादि भदे- 

बात्तत्र तच्छब्दध्रयोगो ङक्षणिक पवेव्यभिप्रायः । तत्र तदु 

क्रि दर्शयति । दिवचनान्त इति । विरुद्धाव्यभिचारिणोभाव इति 
वरिग्रहेण।थंद्वयस्यापि विरुद्धाग्यभिचारिशब्देन विवश्षितत्वात्तत्र 

दिवचनान्तस्याद्ाहरणमिदमिति भावः । हेत्वाभासरस्य हेतुना भ- 
तिरोध उक्तः । इदानीमाभासन हेतोः प्रतिरोध्रुदाहरति । 
हेतोरिति । पेक्यानुमानस्याभासतां ददोयितुं तन्न बाधक्ान् त- 
कानाह । अत्रेति । खुखदुःखयोः परगतयोरपत्यक्चत्वात् तदना- 
धारता स्वस्मिन् कथं प्रत्थतुं शक्येव्यत आह । अञुमितति । 
खखदुःखोपभोगखकरप्रसङ्गादेति । सर्वजीवगतानां खुखद्ःखा- 
नामव्यवस्थायाः सर्वाचुमाग्यत्वप्रसङ्खाद्ेत्यर्थः । तथा च सखु- 
खदुःखाद्यनुभवनेयत्यं टोकवेदािद्धं भज्येतेति भावः । ननु 
तत्तदन्तः करणशरीरादययवच्छेदकभेदात् खुखदुःखाद्यजुभवव्यवस्थो- 
पपद्यते इत्यत आह । उपाधेत इति । तथा सत्येकस्यैव जीवस्य 
चश्चुरार्दान्द्रियपाणिपादाचयवच्छेदकमेदेन भिन्नत्वप्रसङ्खनैकावच्छे- 
देन जातयोः सखुखदुःखयोरन्यावच्छेदेन तस्यैवाञुभवः स्यादिः 
व्येकस्येवानुभवानचुभवौ स्यातामित्यथैः । नु शारीरान्तःक- 
रणभेद पव सुलादयनयुभवध्यवस्थाहेतुनेत्विन्द्रियादिमेदोऽपि तथा 

+ का ० ~. 

त्मान दृद्यनादत्या्द्ख्याद् । सामयाददाष्वति । बन्नरासरान्तः क । 
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ष्वपि प्रसङ्गात् सौभय्यीदिषु शरीरादिभेदस्य सुखादिव्यवस्या- 
१रत्वाद्रीनाच वाधितमेक्यानुमानपित्याभासता। अद्र विपर््यी- 
सेन हेखाभासस्य हेतुना प्रतिरोधः । देत्वाभासस्य हेत्वाभासेन 
प्रतिरोध यथा। यत् सत् तत् क्षणिकं यथा घटः सन्तश्चामी भावा 
इति सोगतेनोक्ते भरतिवाक्ते यत् क्षणान्तरवतिं न मरति तदसत् 
यथा खरत्रिषाणप्् । नचासन्त इमे भवा इति । अत्रावाधित- 
प्रत्यभिङ्ञानादिभिः स्थैर्ये बक्तव्ये पिशाचानां पिक्चाचभाषयै- 
वोत्तरं देयमित्यभिमन्यमानस्येवमुत्तरसम्भवः । एवं पहा- 
विदयादिरीतिष्वपि प्रागेवोक्तम् । एकस्मिन् हेतौ केन कः प्रति- 
रुध्येत कथं वा तत्र प्रकरणसपसपाख्यानिवेक्ः स्यादिति 

चेन्न एकस्यैव हेतोस्तत्साध्यव्याप्यत्वाभिपानयहीतस्य त- 
दिरुद्साध्यग्याप्यत्वामिमतस्वात्मसाध्यनिणेयपरिपन्थिखेनाव- 
स्थानात् परक्रिवमाणा्थसाधनप्रहत्तस्वारमनस्तद्विरद्माधनं- 
प्रटत्तस्व्रात्मसमानत्वाचेति । तथा हि अनित्यः शब्दः प्रमेय- 

त्वात् घटवदिति केनचित् पयुक्तं नित्यः शब्दः तत एव हेतोः 
अ(त्मवदिति कथित् प्रयुञ्जीत । समं चासाधकत्वमुमयत्र 

रणावच्छेदेन सोभय्योदिषु खुखाद्युत्पत्तावप्यवयवस्थया सर्व॑शरी- 
रा्नुभवस्य राखरसिद्धत्वाश्न शरीरादिभेदोऽपि सुख दुःखादिव्यव- 
= 1: कि त् १ ५ प्रातवक्तात । १ 

प्रयागस्यासद्दछान्तसमूटत्वन क्वा गणकत्वव्याभचराञ्चामासता बा 

ध्या । व्याक्षिज्ञानविषयतया तद्धिरुदसाध्यश्रीनिरोधसम्भवात् केन 
कः प्रतिरुध्यतेति प्रथमाक्षेपस्य नावकाशः स्वन क्रियमणिकसाभ्य- 
ज्ञानेन स्वस्येव तद्धिरुदडसाध्य्याप्यत्वनाकारेण साम्यसम्भवात् 
कथ तज प्रकरणसमाख्या निवेश इति दितीयक्चेपोऽप्यनवका- 
शिक इति भावः । उभयन्नेति । उभयसाध्यसाघन ऽपीत्य्थः। अ- 
क्षपादादिभिरित्यादिपदेन काणादादयो गृह्यन्ते । ननु कथाप्र- 
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व्यभिचारिवादिति । तदेवमेते पश्च हेत्वाभासा अक्षपादादिभिः 
संग्रहीताः । तथा च सूत्रम् । (१)सन्यभिचारविरुद्धपकर- 
णसमसाध्यसतपातीतकाला हेत्वाभासा” इति । अत्रासिद्ध एव 

साध्पतुरयतं निपमित्तीङ्कत्य साध्यसमशब्देनोपचरितः । अत्र 
न्यायतच्वानुसारात् क्रमनियामकसंगत्यभावाचाक्षपादं क्रम- 

य इ्यास्मा्भिहंत्वामासा निरूपिताः । ननु तक्छरत्राकरे - 
ऽन्यथेव हेत्वाभासाः प्रपञ्चिताः यथा| 

इक्षपक्षायङ्गानामेकेकविकलत्वतः । 
सर्वानुमानाभासानां संक्षपाहटक्ष्प सूचितम् ॥ 
तत्तत्पक्षादिस्वरूपतच्वमतद पि तथा भाममनं तदाभासः । तत्र 

पश्च प्रतिज्ञा्थाभासाः पक्ष्रैकस्यदाषजा; । 
सिद्धयपरसिद्धिवाध्यतव्रिरुद्धत्वाफलत्वतः ॥ 

इत्याद्युक्त्वा प्रसिद्धि च विङशेषणविज्ेष्याभयमेदेन त्रेषो - 

दाह्य बाध्यत्मपि भ्रमाणत्नित्वात् निधा निर्दिश्य बिरुद्- 
त्वमपि स्ववचनस्वाभ्युपगमसवंछोकमरसिद्धिभेदेन विभिद्य 

सिद्धस्य साध्यसमद्ाब्देन व्यपदेश इत्यत आह । असिद्ध एवेति । 
तस्वरत्नाकरभ्रन्थस्य स्वोक्तेकार््यं प्रतिपादयितुं तद्भन्थविरोधः 
शाङ्कामवतारयति । नन्विति । इंदक्चेति । अयमथः पक्षहेतुदष्टान्ता- 
नामङ्गानां पृवोक्तानामन्यतमेवकद्यहेत्वाभाससरामान्यलक्चषणमिति 
आभास शब्द् निमित्त दश्चयति । तत्तादेति । तत्र पक्चराब्दन उक्तप्र- 
तिज्ञाङ्गान्यतमवकल्यात्पक्चामासपञ्चकमाह । तत्रेति । सिद्यप्रलिद्धी- 
ति । सध्यसिद्धौ सिद्धघाध्यता तस्याप्रिद्धादप्रसिद्धसाध्यता 
तस्य बाधे बाधितसाध्यत। पक्षनिर्दशविरोधे स्ववचनादिविरुद्धसा- 
ध्यता । अविवक्षितसाध्यनिदद्े तु व्यथेसाध्यतेति पञ्चविधः पक्षा- 
भास इव्यथः । विरुद्धत्वमपीति । कार्य सवेमनित्यमिति प्रतिज्ञायां 

( १ ) मौतमन्याय शां्नस्य प्रथमाध्याये दितीयादिके पञ्चचतवारिशंमूचम् । 
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स्वचनविरोपेऽप्युक्तिमात्रधमधम्यृक्तिविरोधमेदेन मेविध्यमभि- 
धायाफलत्वपयन्तमुदाहत्य धित्वा निरदशविरिष्टत्वानिर्देशति- 
शेषणानिर्देशधम्यनिर्देशस्ताध्या निर्दैशरूपपक्षासाधारणनिर्देशदो- 

पपञ्चकयुदाहत्यावाचकपंदिग्धारलीखनिर्देशादयः साधनादिः 
ष्वपि साधारणनिदेशषदोषा द्रष्टव्याः । एते च छक्षणवाक्ये 

स्वव चनविरोधः । नेयायिकस्य नित्यः शब्द् हति प्रतिज्ञायां स्वाभ्यु- 
पगमविरोधः । प्रपञ्चो मिथ्येति सवखोकप्रसिद्धिविरोध इति भाब्ध- 
म् । स्ववचनविरोधेऽपीति । खयुष्पं खुरभीत्युक्तिमाज्नवियोधः 
निवेन्हिः पवतो वन्हिमानिति धर्मविरोधः। वन्हिरनुष्ण इति ध- 
भिविरोधः । अफुटत्वपरय्यन्तमिति । पवतः प्रमेयवन्हिमान् इत्यक 
र्ता द्रष्टभ्या । धर्मित्वानिदंशा इति । वन्हिमान्पवेत इति व्युत्क- 
मनिर्दैराः । अज्र हि पवंतस्य धर्मित्वं न प्रतीयत प्राथम्यनि- 
दंशाभावत् । विशिष्त्वानिर्दैरा इति । पवेतो बन्हिरित्यसंसृष्ठनि- 
दंशः । विशोषणानिर्देरा इति । पदाथ वर्हिप्रानिति पवेतस्वानाद्- 
रेण निर्दराः । धम्येनिर्दरा इति । बन्हिमानिति साभ्यमात्रनिदेराः 
साध्यानिर्देरा इति । ध्मिमारनिदे शः । पते निर्देशदोषाः पञ्चापि 
प्रतिज्ञामान्नसाधारणाः । अवाचकत्वादयस्तु हेतुनिदंशादिखलाधा- 
रणा इत्याह । अवाचकेति । व्यक्रिरणसस्काररादितो ऽवाचक- 
निदेशः । भृभृट्धोहिताइववानिति सदिग्धनिर्दशः । पर्वतो धूम- 
योनिमानिति बडाकरत्वादश्छीखनिदंशः । आदिपदेन निग्रह 

स्थाननिरूपणेऽर्भिहिताः पुनरुक्तयादयो गृह्यन्ते । लक्षणवाक्थ 
इति । साध्यस्य पक्षधमताबोधकं वाक्यं प्रतिज्ञति प्रतिन्ञा- 
लक्षणवाक्ये इत्यथैः । अनध्यवसि तोऽसाधारणः अप्रयोजकः सोपा- 
धिकतया व्याप्यत्वाकतिद्धः। विरुद्धाव्यभिचारी तु साध्यतद भावयो- 
व्याप्यत्वेनाभिमतः प्रमेयत्वादिरेको देतुमेहाविद्यायां प्रसिद्धः । 
भ्रकरणसमस्तु सत्प्रतिपक्षः स्वरूपासिद्ध इति हेतोः स्वरूपाक्ञने 
स्वरूपासिद्धः । पक्षसम्बन्धाज्ञान सम्बन्धासिद्धः । पञ्चिकदेशे 
सम्बन्धाज्ञाने मागासिद्धः । हेतुतावच्छदकान्ञाने विरेषणासि- 

&० 
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पक्षधमेपदेन व्यावत्येत्वात् सर्वै भरतिज्ञाभासा इयादि चोक्त्वा 
अथ हेतबोऽसिद्धानध्यवसितविरुदध बेदोषणाविरुद्धानेकान्तिकाप- 
योजकविरुद्धवाध्यान्पभिचारिप्रकरणसमपिद्ध साधना इति दक्ष- 

धा । तत्रािद्धो ऽपमितपक्षधमैमावः। स स्वतो नवषेति विभज्य 
स्वेरूपासिद्धसम्बन्धासि द्धभागासिद्धविक्षेषणािद्ध विलेष्याघिद्धो- 
भयासिद्धाश्रयासिद्धाश्रयेकदेगासिद्धव्यधिकरणासिद्धोदाहरणा- 
युक्त्वा तेषामेवाज्ञानसंदे हविपय्पयेः सप्तविंशतित्वं॑पुनर- 
न्यतरासिदृध्युभयासिद्धिमेदेन चतुःपश्चाश्चखमभिधाय एवं 
सिद्धसाधनपर्यन्तानामपि लक्षणोदहरणान्यभिधाय हैतृक्ते- 
दूषणं च पृमादत्याटक्त्वा उद्ाहरणदृषणानि साध्यवि- 
कृलसाधनविकलोभयविकलाश्र यदी नातुपदर्चितव्यापिविपरीतो- 
पददितव्याप्निसाध्याग्यादत्तसाधनाव्यारत्तरूपाण्युदाहत्य सर्वषु 
चैतेषु विभागेषु मिथः सेभवदन्तभोवानाभपि प्रथगुदाहरण- 
प्रयोजनानि तत्रैव भाषितानि । सत्यम् तथापि बा- 

द्ध हत्यज्ञाननिबन्धनासिद्धाः । एवं सखदेहविपय्यंयाभ्यामष्टा- 

दश्षत्वे सप्तविद्रातित्वं भवतीति भावः । पुनरिति । वादिभ्रतिवा- 

दिनोरन्यतरमात्रासिच्या तदुभयालिद्ध। च मेदे चतुष्पञ्चाश- 

स्वमित्य्थैः । हेतूक्तिदुषणं चेति । धूमवत्वादिति वक्तव्ये धू 

मादित्युक्तौ हेतुदेष्ठः पक्चधमेतायाः अग्रतिपाद्नादिति भावः। 

ददं चोद्ादहरणं उयवयववादिमतेनाजुसन्धेयम् । उदाहरणदूषणा- 

नीति । साध्यस्य प्रथमं निर्दशे विपरीतोपदशशितव्यास्तिकमुदाह- 

रणं भवति । योंऽच्निमान् स ॒धूप्रवानिति । साध्याग्याङृत्तत्वसा- 

धनव्यावृत्तत्वे ध्यतिरेकव्याप्त्युदाहरणदृषणे । नचु स्वरूपासखद्धा- 

मयाचिद्धयोख्दाहरणमेदामावात् विरुद्धाव्यभिचारिभरकरणसमयो- 

श्च तथेव भेदाभावात्. पृथगुक्तिरयुपपन्नेत्यत आह । सवषु चेति । 

हुकष्मविचारणायामनेकधा वेटक्षण्यसभवेऽपि वस्तुस्वभावचिन्ता- 
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स्तवाविन्तायामन्तमावमक्रियेवातुसन्पेया । अत ए हित 
त्राप्यन्ते निगमितम् । 

सवोनुमानाभासाननां तद्क्ष्पावयवक्षतिः । 
घ्याप्यसवपक्षर्ैत्वहानिर्वा लघुलक्षणम् इति 

अता वस्तुता द्विव हत्वाभासो तत्रापि विवक्षिता तदवान्तर- 
भेदतयेवान्ये सवे दरिताः । उक्तेद्ृषणानि तु न हेत्वाभासाः 
तथापि समरीचीनहेतुप्रतिपादनाथतादुक्तेस्तद्दूषणे सति न 
तथा हेतुः प्रतिपादितो भवेदिति एतावता हेतुदूषणल- 
ववनम् । यद्रा निग्रहस्थानानां सर्वेषां भतिज्ञादिवाक्यदृषणात्म- 
कलत्वद्योतनायेति मन्तव्यम् । अरखीटखनिर्दशादीनां दोष- 
त्वं तु. नियमकथाविषयं योज्यम् । एतेन-- 

हेस्वाभासास्त उच्यन्ते लातिद्धाय्या नवत्र ते इति। 
प्रज्ञापरित्राणादिग्रन्था निन्पूढाः । अथात्र पक्षदृष्टान्ताभा- 

सानां हेत्वाभासन्तभौवप्रकारयुदाहरामः । तत्र वरिरेषणा प्रसि- 
द्यादौ हेतोराश्रपासिद्धत्वम् । सामान्यतः परसिद्ध हि साध्यधर्मः 
प्रसिद्धे धर्मिनि सिषाधयिषित भवति निराम्टवनविवादायो- 

यामस्माभिरूक्तं देविध्यं भहपराशरपाद्ानाममित्रेतमेवेत्यभिप्रेव्या- 
ह । सत्याभेति । सवाचुमानाभासानामिति । स्वैषामनुमाना- 
भाखानां तस्यानुमानस्य यदट॒क्षणे पञ्चरूयोपपन्नदहेतुशाित्वं 

तस्यावयवल्षणक्षतिः ि प्कदे श विकलत्वं पक्षम्यापकल्वािरूप- 
पञचकन्यतमरसाहतव्यामात वत । व्याप्रपक्षवमतन्यतररादत्य 

सङ्खाहक छश्चषणमित्यथैः । उक्तिदूषणानि स्विति । अवाचकसं- 
दिग्धचिरुद्धनिदरारूपाणीत्यथैः । सर्वेषां निग्रहस्थानानां प्रतिज्ञा 
दिवाक्यदोषष्वन्तभावान् पाथक्यमित्यभिव्रायेण का उक्तिदोषाणां 
तत्र कथनमित्याह । यद्वेति । पतेनेति । तसरलाकरज्न्थाभि- 
भ्रायवणननत्यथः ॥ [वेदाषणाप्रासच्यदद्। वतं | साभ्या. 
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^ जटी, गात् । तथाविषसाध्वधमविरिष्ट् धर्मी पन्त; ! स च तदभविद्धौ 
न सः पक्ष हेतारश्रपः। एवं सिद्धसाधनेऽप्यक्तम् बाधितवि- 
शेषणत्वादौ कालात्ययापदेशः । साधम्बेच््रन्ते साधनर्बाजिते 
हेतुस्माधारणो ऽप्ाधारणो विरुद्धौ बा । तत्राद्यो नित्यः शब्दः 
मरयक्षत्वा्यथा यणुकामिति। तत्रेव शब्दत्वायथा घट इति द्विती- 

यः । श्रावणत्वात् यथा घट इति तृतीयः । साध्यवर्जिते तु त- 
स्मिन् विरुद्धः साधारणा बा । अत्रानित्यः शब्दः श्रावणत्वात् 
शब्दत्वबदिति प्रथपः ¦ तत्रेव वस्तुत्वादिति द्वितीयः । उ- 
भयवजिते निराश्रये च व्याप्य्रासिद्धः । पूर्व च दोषा य- 

थाप्तम्भवं भाव्याः । यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वाययथा- 

स्मेति यथावा श्ङविषाणपिति । सत्यदि हि व्याप्निरत्र न 

परसिद्यादावित्यथः । आदिपदेन पक्चाप्रसिद्धिः । पक्चसाध्य- 
स्रगोप्रसिद्धिश्च ग्यते । बाधितविशेषणत्वादप्वति । आदि- 
पदेन विशेष्यतत्संसगेवाघो गृह्येते । पश्चामासानामन्तभावमुक्त्वा 
दष्टन्ताभासानां देत्वाभासान्तमावप्रकारमाद । साधम्यदष्टान्त इ- 
त्यादिना । साधारणोऽप्ताधारणो विरुद्धो वेति चृत्तिमतो देतोरूदाह 
तेः। साध्यवत्यडत्तो साध्यामाचवति चत्त; स्यात् तत्र साध्याभा- 
वसामानाधिकरण्यमातरे व्यभिचारिता साध्यामावव्यान्नो विर्दधधता 
संदिग्धसाध्याभाववन्माजचृत्तावसाधारण्यमिति विवेकः । विरू. 
दः साधारणो वेति । दृष्टान्तस्य साध्यविवर्जितत्वे साधनस्य 
साध्याभाववति वृत्तिः सिद्धा । तत्र हेतोः सध्याभाववन्माचवृत्तौ 
विरुद्धता तत्सामानधिकरण्यमात्रे साधारणता वा स्यादि- 
व्यथः । उभयवर्जिंत इति निराश्रय इति साधम्यदष्टान्त इत्यनु- 
षज्ञ्यते । त्र दष्टान्तपदेन उदाहरणावयवाभिधानान्नान्वय इति 
वोध्यम् । पूं दोषाः । साधारणादयः उभयवर्जितमुदाहरति । 
शशविषाणाभिति । नन्वस्य सदयुमानत्वात् कथ व्याव्यत्वासिद्ध- 
तेत्यत आह । सव्यपीति । तथा च सत्यामपि व्याप्तौ तस्या 
अनुपद्रौनेन तद्ग्रहाद्याप्यत्वासिद्धत्वमिति मावः । खा- 
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परद्िता । वैधम्पेदष्टन्ते तु साधनाग्या्रत्ते हेतोः साधारणलं 
विरुद्धत्वं वा ! यथा श्रन्दः प्रध््रसप्रतियोगी प्रत्यक्षत्वा्य- 

नेवं तन्नेव यथा आत्मेति साधारणलम् । तत्रेव साध्ये श्रावण- 
त्वादिति हेतौ यदुक्तसाध्यं न भवति तत् श्रावणमपि न भवतिं 
यथा शब्दमिति विरुद्धत्वम् । साध्याहत्ते तु व्याप्यत्वासिद्ध 
दयः गर्भस्थो सै्रीतनयः श्यामः मैत्रीतनयलात् यः श्यामो 
न भेवति स मेत्रतिनयो न भवति यथा सत्यवती- 
तनय इति व्याप्यत्वामिद्धः । एवमन्येऽपि । यद्यपि सप- 

्षकदेशव तिनि सम्यग्येतौ हेतुरदितः सपक्ष एव॒ व्रिपक्ष- 
विवक्षया केनचिदुद्।हियते तथापि तत्र व्यातिरेकन्यापरेरनुष- 
दर्वितत्वान्न तत्र व्याप्यत्वं सिद्धयति । एवं सवत्र समीचीनेऽपि 
हेतौ साधम्पेदृष्ठान्तेषु साधनविकल साध्यावेकलोभयविकला- 
भ्रयविकटेषु साध्याव्या्रत्तसाधनाग्याहत्ताभयाव्य्रत्तश्र यदी - 

नेषु च वैधम्यंृषटान्तेषु पुरुषापराधादव्याप्त्यनुपदशेने सत्यपि 
व्याप्िरनुपकास्का । व्याप्चिप्रत्यायनार्थं हि असो दष्न्तमरु- 
दाहरति न तु व्याप्निषद्धात्राथं येन तदोपेऽप्यन्यतोऽस्ति व्या- 

धर्म्यदष्टान्ताभासानां हित्वाभासान्तमौवमुक्त्वा वेधम्यदष्टा- 
न्ताभासानामाह । वेधम्येति । व्याप्यत्वासिख्यादिरिति । 
आदिपदेन साधनवर्जितसाधम्यदष्टान्ताक्ताः साधारणादयो गृह्य- 
न्ते । सत्यवतीतनयेति । तस्य व्यासत्वेन कष्णत्वात्साध्यव्या- 
वृत्तो दृष्टान्त इति भावः । एवमन्येऽपीति । साघारण।दयः स्वयं 
प्रयोगान्तरेणोदाहाय्या इति भावः । ननु पवैतो वह्विमान् धू- 
मवख।त् योऽनचधिः स निधूमः यथायोगोखकमिति वेघम्य॑दष्टान्ता- 
भासस्य हेत्वाभासता न सम्भवतीति शङ्कते । यद्यपीति । एवे सा- 
धम्थेवेधम्यैमुखेन प्रयुज्यमानानां स्द्धतूनां दष्टान्ताभासवचने 

# € ५ 

कथाभासतामतिदिराति । पवं सवत्रेति । वादी निगद्यत इति। 
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पिरिति चारिता्थता । नच परेण स्वयमेव व्याप्निः प्रत्यत- 
व्या तथा सत्युदाहरणाख्यावयवस्यैव परिप्यागप्रसङ्गात् । 
यद्यपि च घटकः प्रतिवादी प्तम्पण्टष्टान्तसिद्धां व्याधिं स्वयं 
प्रतिसन्धत्त तथाप्यपरतिसन्धानमभिनीय वादी निग्र्येत । 

स्वप्रतिसन्धान प्रकादय वा दृष्टान्ताभास्तवचनाजदीक्रि- 
येतेति । साध्यमात्रविकठे साधम्येदृष्न्ते साधनमात्राव्यादत्ते 
च वैधम्पेदृष्ठन्ते हेतोनं कथं चिदपि सम्यक्त्वसिद्धिः। ह- 
तोर्विपक्षद्रत्तित्वेन साधारणलिरुद्धल्रयोरन्यतरावशयम्भावा- 
र् । तत्रोमयाव्या्ो यवा । क्ित्यादिकं सक्कं काय्यं 
त्वात् यत्सकरकं न भवति तत् कायेपपि न भवति यथा घट 
इति साधम्पदषटान्तवरच्छशविश्राणाद्युदाहरणेऽत्राप्याश्रयहीनत्वम् 
व्यतिरेकितवे त्वाश्रयहानैनं दोष इत्येके । यथाहुः । 

यस्मिन्ननिस्यता नास्ति कायेतापि न विश्चते। 
अस्मिन् यथा खपुष्पाद् विति शक्यं हि भाषितुम् इति । 

[थ = ^ = जे क = $ 

अभ्वुपगताऽयपरथा मुखमभदनास्पदयरपि कव्द्यक्त 

प्रज्ञापरित्राणे । 4८. 
प्रतिवादिनेति देषः । ग्याप्यत्वासिद्ध्युद्धावनेनेति बोध्यम् । द- 
शान्ताभासवचनादिति । दष्ान्ताभासतोद्धावनादिव्यथैः । के 
षुचिदृदष्ान्ताभासेषु हेतोः खम्यकत्वमेव नास्तीत्याह । साध्यमात्ने- 
ति। प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्ररृतमुमयाव्याड़त्तमुदाहरति । त- 
त्रोभयाग्याचरत्तो यथेति । आश्रयदहीनत्वमिति । ज्ञेयमिति शेषः। 
व्यतिरेकव्याप्त्युदाहरणे निराश्रयदष्टान्तवचनं न दोषविस्यभ्युप- 
गच्छतां - मतमाह । व्यतिरेकत्वे इति । यस््मिन्ननित्यतेति । य- 
दनित्यं न भवति तत्कार्यमपि न भवतीति ब्यतिरेकन्याप््युदाहरणे 
यथा गगनकुखुममिति प्रयोक्तुं शक्यमिति तदीयकारिका- 

धः । मुखमेदेनेति । अभावरूपसराध्यसाघनोभयवः्स्वचमानेषु सा- 
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भवरेदाश्रयहीनत्वं भावसाधन एव तत् । 
असत्तासाधने तादगसदरथोपवणेनम् । 
न दोषायान्यथा सत्ता साधनस्याप्रसङ्गत इति । 

भष्ये च गगनङ्कसुपाद्युदाईरणपेततपक्षानुसारेण ये 
पुनरसिद्धपक्षादयोऽपि केचित् भाष्यादिषु प्रयोगास्ते तु 
तत्तस्मतिवादिमतानुव्रिधाथिप्रसङ्गविशेषपराः । परिणमयिः 
तव्याः । नचैवं ज्ुष्कतरैतण्डिकोत्थानपसङ्गः । स्वसिद्धान्त- 
गरहीतमनाङछ्यद्धिः स्वव्याधातरदितैः परस्य स्वग्याघातादि- 
भरदर्शने भ्र्टत्तिरिति । एवमष्टौ निधिता उदाहरणाभासाः भ्रद- 
धम्यदृष्टान्ततया असता निदरोनमस्मदीर्यैवरदनारायणभद्- 
रकायैरनुमतमित्यथैः । भवेदाश्रयहीनत्वामिति । पवतो वन्हि 
मान् धूमवस्वादित्यादि । भावसाधनकेष्वनुमानेषु दष्टान्तस्याश्रयहो- 
नत्वं न दूषणं भवेत् हदो धूमाभाववान् बन्ह्यभाववच्वादित्यभाव 
साध्यसाधक्रानुमानेषु खपुष्पाद्यसदृदष्टान्तप्रदशोनं नाश्रयदोष- 
मावहति । अन्यथा साध्याभावहेत्वभावरूपधूमवान्हमत उदाहर 
णे व्याप्यत्वासिख्यादिना भावसाधकानुमानस्याप्रब्त्तिप्रसङ्गा- 
दित्यर्थः । ननु प्रथमसूत्र प्रतिप्रधोगाश्चेत्यारभ्य विवादाध्या- 
सितमन्ञानं न ज्ञानमावब्रह्माश्रयम् अज्ञानत्वाच्छुक्तिकायज्ञानवत् 
क्षाञाश्रय हि तदिव्येवमादयोऽसिद्धपक्षकाः प्रतिपादिताः अ- 
तस्तद्धाष्याचुसारण व्यतिरेकोदाहरणे आश्रयराहित्यवत्तयाश्चया- 
सिद्धरभ्यदोषत्वमङ्गीकृतं स्यादित्यत आह । ये पुनरिति। प्रस 
ङ्विशषपरा इति । यदि भावरूपमज्ञानमङ्गीक्रियते तस्याज्ञान- 
त्वात् ज्ञानमात्ररूपब्रह्याश्रयत्वं न स्यादिति तकंरूपास्ते प्रयो- 
गा व्याख्येयाः । अतो नाश्रयासिद्धेप्रसक्तिरेति भावः । न चवं 
श्युष्कवेतण्डिकोत्थानप्रसङ्ग इति । परमतमात्रसिद्धस्य भावरूपज्ञा 
नस्य परमतरीत्या दूषणे तदंशे भाष्यस्य वेतण्डिकव्यवहार- 
त्वप्रसङ्ग इत्यथैः । परिहरति । स्वसिद्धान्तेति । स्वव्याघात 
रद्ितैरिति । तर्कैरिति शेषः । प्रवृत्तिरिति । भाष्यकारस्येती 
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रिता; । अथान्ये संदेहद्रारेणाष्ठो परदश्यन्ते | विगीतः पुरूषः 
पुनभंवानहेः सुसमादितावताररहस्यत्वात् यदुक्तसाधन त- 
दुक्त साध्यमित्युक्त्वाह । यथा सद्वि्यादेसमाधेनिष्पात्तिपान् 
पुरुष इति । अत्र. वरिद्यान्तरसमाधिनिष्पत्या मोक्षनिश्वये 
तदनङ्गभूतावताररहस्यतच्चज्नानसद्धावे साधकवाधकानवतारात् 
सदह इति संदिग्धस्राधनिकलता । सदिग्धसाध्यविकरो 

यथा । तत्रेव साध्ये विदितवरेदान्तत्वादिति हेतौ यथा बृहस्प- 
तिरिति। अत्र साधननिश्वयेऽपि वर्िष्ठपान्तरतपःपराभृतीना- 

मिव पुनर्भव मंभवात् साध्यसंदेहः । सदिग्धोभयो यथा | तत्रैव 
यथोन्पत्तवषः पुरुष इति। अत्र सकिथुन्पत्तः उत व्रह्मविदेव सन्नु- 
न्पत्तभावक इति संदह साध्यसाधने अपि संदिद्यते । तत्रैव यथा- 
भविष्यन्मेत्रीतनय इति सदिग्धाश्रयहीनः। न ह्यबन्ध्यायुव्रत्यपिं 
भेत्री पुनः पसरूतिमतीत्यवाग्दशां सुग्रहम् । संदिग्धसाधनाव्याृतो 
यथा । यः पुनभवाहः सोऽविदितवेदान्तः यथासौ देशान्तर 

क 9 अ दष तिदतो तथा च स्वाभ्युपगताविरोधिभिस्तकः परा- 
भ्युपगतविराधध्रदशेने प्रवतेमानस्य भाष्यकारस्य न केवर्वेत- 
णण्डकत्वोत्थान प्रसक्तिः । वैतण्डिकस्य स्वपक्चस्थापनादहीनत्वादेति 
भावः । सुसखमाहितावताररहस्यत्वादिति । 

जन्म कमं चमे दिव्यमवं यो वेत्ति तस्वतः। 
त्यक्त्वा दे् पुनज्ञन्म नति मामेति सोऽजुन इति । 

उक्तरामङ्ृष्णाययवतारगतस्वसकट्पा घीनत्वाप्राङृतत्वादिज्ञानव- 
स्यादित्यर्थः । मोक्चानिश्चय इति । स्यां निश्चय उक्तः । 

साधनांशे सदेहमुपप्रादयति । तदनङ्गभूतेति । अव ताररहस्यज्ञानस्य 
सद्विद्यानङ्गतया सद्धि्यानिषठस्यावताररदस्यज्ञाननैयत्यामावादन- 

ङ्गस्यापि तस्यागमे बाधकाभावाच्च साधनांशे संदेह पवाते भावः। 

वदि्ठपान्तरतपः प्रभतीनामिति । निभिश्ापाद्रिष्ठस्थ दे- 
दत्यागे सत्यू्वशीददोनादुद्भूतवीजध्रपातयोर्मि्रावरुणयोरेतसि- 
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गतः पुरुष इति । अत्र कामक्रोधादिद्रदिमलिङ्गात् सहसैव मो- 
्षानरैत्वनिश्वयेऽप्यो पनिषदसंव्यवहाराव् भ्रागूविदितवद्ान्तं 
संदिह्यते । सदिग्धसाध्याग्या्त्तो यथा । विगीतः पुरुषां ब्रह्म 
चिध्ाधिरोहानदंः अ्रेव्णिकलात् यस्तद्ः स॒त्रैवभिकः 
यथासौ काणाद् इत्यत्र निदरितस्यारूढपतितत्वादिशङ्ायां 
भत्राति तदनरहन्वसदेहः । सदिग्योमयाग्यात्तो यथा । तत्रैव 
थापौ वैदेशिको मीमांसक इति । न्यत्र तद्हतां तरषरणि- 

कत्व च बेदपठनादिपात्रण व्रिनिशिनुपः। दज्ञपुरूषविख्पात- 

त्वादि विरहेण दुष्टञ्चद्रादिष्वपि सम्भवद्धिद्गेवणंविशषादिनि- 
धीरणायोगात् । व्यतिरेकेऽपि सेदिग्धाश्रयदहीनोद्ाहरणं भाची- 
नपेव। अपि चात्र हेत्सिद्धयादाविव कथकयोरन्पतरोभयमेदेन 

पुनः संभवो विष्णुपुराणे नारायणाज्ञातस्यापान्तरतपसो द्वेषायः 
नत्वन वशिष्ठवंशे पुनः सम्भवो नाराणीये षटूखप्ततितमेऽध्याये च 
द्रण्रव्यः । उन्मत्तमावक इति । जडमरतादिवदुन्मत्तमावाभिना- 
यक इत्यथः । युवत्यपीति। युमिश्रणामिश्रणयोरिति धातोः श- 
तरि उगितश्चेति ष् भतृसखयोगश्चमापीत्यथेः । ओपनिषदरव्य 
वहारात्प्रगिति । उपरनिषदथञग्रवहारमन्तशेण परगतवेदान्त- 

वेदनस्यारक्यनिश्चयत्वात्लाधनसंदह इति भावः । निद्च- 
तस्येति । अध्ीतन्यायरासख्रश्यापि अ।ख्डपतितत्वे सत्यामपि 

न्रैव्णिकतायां वद्न्तानधिकारःदिति भावः । ननु वैदिकस्य 
मीमांसकस्य वदा्थविचाररूपमामांसाव्यवहारयकव. व्याप्यव्या- 
पकनिण्यः सेभवतीत्यत आह् । दरषुख्षति । दुष्टश्यद्रादिष्वपी- 

ति । विद्यास्थानाधिकारनिषध्मुलुङ्ख्य ग्रच्छन्नवेषपारत्रहादिना- 

धिगतमीमांसकंषु शद्रेष्वित्यथैः । प्राचीनम्रवेति । मविष्यन्पे- 
ञ्रीतनय पव दष्ठान्त इत्यथः । उदाहरणाभासानामव दान्त. 
वचनाभासानामपि व्याप्यत्वासिद्यादिहेतुदाष पएवान्तेमाव हृत्या- 

ह । अपि चति । उक्तानां बषोडशविध्रानाञुदाहरणाभासानां 

४१ 
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सेदिग्धनिधितमाधनविकरखत्वादिमेदाद्द्रात्रिशद्धिदा भवन्ति । 
उदाहरणे ोक्प्रसिदधऽप्युमाभ्यापपि सेदेग्धतव्यम् निश्वेतन्य- 
मितिवान राजशासनम् सामग्रीशक्तरनियपादिति । व्याप्त्यन- 
भिधानविपरीतव्याप्त्याभेत्रानाद्यो इृष्टन्तवचनदोकः । यथा 
घट इति दृष्टान्तधर्मिमातरादाहरणं व्याप्त्यनभिधानम्। कृतक्त्वा- 
दिहेता यदनित्यं तत् कृतकम् यथा घ्रट इति विपरीतव्याप्त्य- 
भिधानमू् । तदनित्यं यथा घट इति व्याप्त्येकदेज्ञामिधानम् । 
घटवत् घट इवेत्यादीनाममिन्नायेत्वाव् व्याप्सयुपन्यासानन्तर 
पेतेष्वन्यतमाभिधाने न दोषः । नहि यथाङ्ब्दनैव व्य।विरूप- 
दशनाया नान्येनेति नियामकमस्ति । शब्दशक्तिश्च नातिदवी- 
यसति यथाविवक्षं न विरोधः । ननु व्याप्त्यनभिधाने 
तदेकद शामिधाने चावयवांशन्युनत्वापाताद्विपरीतव्याप्त्यभि- 
धाने चावयवेकदेशव्िषरय्या सान्न्यूनतवाप्राप्तक।ललरे उद्धन्ये । 

६.) 
[य 

वादिप्रतिवायन्यतरोभयमेदेन दैगुण्यं सम्भवतीत्याह । क. 
थकयोरिति । वचनदोषानेवोदाहरति । यथव्यादिना । व्या 
प्त्येकदेदासिधानमिति । एषु व्याप्त्यनमिधानावपरी ताभिधानकदे- 
सासिधनिषु व्याप्तः सम्यगप्रतिपादनाद्याप्यत्वासिच्याय्याक्रान्त एव 
हेतुरिति भावः । व्याप्त्युपन्यासानन्तरामिति । यत्कृतकं तदनित्यं 
घटवत् घट इवेत्याद्यमि धानेन चचनदोषः । अनाभेघाय व्याप्ति घर- 
वद् घट इवेत्युदाहरणप्रयोगे न्यूनता भवेदिति भावः । नु घटवद् 
धर इवेत्यादौ यथाशब्द प्रयोगाभावान् न्यूनता स्यादेवेत्यत आह । न 
दीति । नातिदवीयसीति । यथाशब्दस्य सदशप्रकाराथत्वेऽपि इव- 
वतोारपि साददयाथेकत्वन साददयांरो यथाडाब्दनेकाथेता न व्याह 
न्येतेति भावः 1 न्यूनत्वाप्राप्तकालत्वरूपनिग्रहस्थानत्वेन सिद्धानां 
दष्रनन्तवचनदोषाणां देत्वामासविश्रान्तिकथनङ्कशो व्यथ इत्या- 
दराङ्ते । नन्विति । सत्यपि दोषान्तरेण दोषन्तरसाङ्कायप्रदशनमु 
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किंमषां हेत्राभासविश्रान्तरष्न्तदोषत्ववचनेन । सत्यं व्याप्य- 
लुपदशेनमुखेन हेतुदोषेऽप्येते विश्राभ्यन्तीति ख्यापनयित- 
दिति मन्तव्यम् । हैतुदोषपय्यवस्रायिनामप्येषां वश्याय स्वयं 
कथकाशक्तिख्यापनसापथ्याचच विदोषत उद्धावने कार्यम् । सा- 
मान्यते उद्धाविते बा कथमिति पृष्टेन प्रैशेषो वक्तव्यः | हे- 
त्वाभासोऽयपमिति समान्यत उद्धावितेऽपि हि न दोषः । 
तत्र यदि विशेषानुयाग प्रतिवक्तुं न शक्नुयात् हेराभा- 

सतास्थापक्राग्याप्त्यपक्षधमेत्रयोरन्यतरनिवाहे वा न प्रगरमे- 
त निरचुयोञ्यानुयोगन निग्रुह्यत । एवं पक्षष्ठान्ताभापप्र- 
योगेऽपि प्रयोगाभाषोऽयमिति वा पक्षाभासोऽयमिति वा दष्टा 
न्ताभासोऽयपिति वाद्धाविते सभ्यप्रतिवादिषुयुत्सायुसारे- 
ण ` तत्तादरिशेषाः भदशेनीयाः । स्पषटेषु तावतैव चेत् चरि. 
ताथेबुद्धयस्ते स्युः किं त्रिरिष्याभिधानेन। अत्रापि यदि पक्षा 

चितमेवेव्यभिप्रायेण परिहरति । सत्यमिति । हेतुदोषपर्थवसायिना- 
मप्युदाहरणाभासानां द्टान्तवचनदोषाणां च विशष्याद्धादनमेव 
न्याय्य व्याप्यत्वासिच्यादेसामान्योद्धावनेऽपि परक थन्तायां विशेष- 
स्यावस्यावदहयवक्त्यत्वादिव्याह । हेतुदोषपयैवसायिनामिति। सत्यां 
विशेषोपपादनशक्तौ सामान्योद्धावनमपि न दोषायित्याह । हेत्वा 
भासोऽ्यामितीत । तज सामान्याद्धावनपश्च वि्षक्रथनाहाक्तो कथि- 

तविञ्ञेषस्यानिवीादहे चोद्धावयितुं निरनुयोञ्यानुयोगः स्याद्त्था- 
ह । तत्र यदीति । वि्ेषोद्धावनेऽपि तदवान्तरविरषानुयोगे 
विशेषो वक्तव्यः । अयुक्तौ तु पूवेवन्निग्रहः स्यादित्याह । एवमि 
ति । चरेताथेबुद्धय इति । स्पष्टषु विरषाजुयागरहि ताः साम्याः 
प्रतिवादिनश्चोदेथः । कि विशिष्याभिधानेनेति । स्पष्ेषु विशि- 
श्यासिधानं न कतभ्यमिति भावः| पूवेनिग्रह इति । निर्चुयो 
ज्याचुयोग पबेत्यर्थः । शाब्दो नित्यः कृतकत्वादिति प्रयोगे सिः 



स 
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द्याभासतामनुयुक्तो न निषेहति तद पूरवनिग्रहः । अभावररूप- 
दोषानुयोगे च भरः प्रतिवादेनः। भावरूपदोषानुयोगे तु त- 
दरकतुरेवेतिब्द्धाः । परस्परसम्मल्या सोकिकञ्यवहरिष्विवाज्रापि 
समर्थकयकयोनं व्यवस्थितिरिति केचित । एवं हेत्वाभातपरसङ्गा- 
त् तदनुपभविष्टपक्षाभासादीनां दि्ात्रं द्चतम् । तदङ्गभृत- 
तक्वाभाप्रा अपि देत्वाभासविदेषा एव । तकंस्यानुमानरा- 
दयपरथगूभावात् स्वायस्तकश्ोभयमनु मानमिति मीमांसकाः । 
व्पाप्याङ्गीकारे उपापकानिष्टमसञ्जनं हि तकः । व्याप्याञ्चापकर- 

परमितिरेवानुपानमिति । ननु न तर्कोऽनुमानम् भाष्यकररब . 
पृथ्ढ्यवहूतत्वात् । यद्यपि जन्मा्भरिकरणे “तकं साध्य- 
धपोव्यिमिचारिसाधनधमोन्वितवस्तुतरेपयतवान्न नि्शेषवस्तुनि 
प्रमाण" पमिव्यतुमानऽपि तक्रराब्दः परथुक्तस्तथापि (न विलक्षण. 

स्वादि?व्यपिकरणे यतः सर्वेवां प्रमाणानां कचि द्विषे तकानुमू- 
हीतानामेव स्वाथनिवपहेतुतरम् तक हि नांपार्थस्समावविषयेण वा 
सामग्रीतरिषयेण वा चिरूपगनागृविरेवे प्रमाणं व्यक्स्यापयत् 

द्यभावात्मक्रसिद्धत्वरूपदो षोद्धावन प्रयोक्तुः कथंताकरणं निर- 
चयोञ्यानुयोगं दोषमावहतराव्याह । अमावरूपदोषानुयोगे चति । 

तत्रैव सथ्यभिचारत्यरूपदोपषोद्धावने परेण तद्धिरोषानुयोगे तदु- 
त्य रक्तस्य)द्(वयितुरेव निरनुयोज्यानुयोगः स्यादित्याह । मा- 
घरूपद्षानुयोने त्विति । भाषरूपे च दोष उद्धाविते तद्धिशेषा- 
चयो चक्तव्यविशष दहति परस्परसंमत्या प्रडत्तायां कथा- 
यां बृद्धोक्ता व्यवस्था नास्तीत्याह ¦ परस्परसमत्येति । चृत्ताञुकीते- 
नयुवेकं तकोमासानामपि हंत्वाभासान्तभोवं ददोयति । पएवर्मिाति । 
अनुमानमिति । तथा च व्यापकन्ञानन्वविशेषादजुमानेकराइयमेव 
युक्तमिति भावः । तत्र तकंस्यानुमानत्वे ऽभियुक्तवचनविरोध्माश- 
ङ्ते । नन्विति ।दशेदणेति । आकाङ्घासद्किधियोग्यत।दिनिधौरणापय 
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तदितिकतेव्यतारूपमृहापरपर्यायं ज्ञानम् । तदपेक्षा च सर्वषां 
ममाणानां समाना । शास्य तु व्रिशेषेणाकराङ्घातान्नेपियोग्यता- 
धीनप्रमाणमावस्य सवैत्रेव कर्तानुग्रहपेक्षा । उक्तं च मनुना 
यस्तर्केण इत्याद्ययिहितमू । तथा प्रथपसूत्रेऽपि “अनधिगतपदवा- 
कंयस्वरूपतयं पाथातम्यप्रतयक्षादि सकलमभमाणद्रत्ततदितिकर्तव्य- 
तारूपसरीचीनन्यायमा्गाणा' पित्यायुक्तम् । एवं श्रीमति गीता- 
भाष्येऽपि मत्तः स्मृतिज्न।नमपोहनश्चत्यस्य व्पाख्याने अपोहनं 
जञाननि्टत्तिः अपेाहनमूहनं बा ऊहनमृहः उरो नामेदं परमा 
णमित्थं प्रवितुमहेतीति भमाणप्र्सयदतात्रिषयं सापम्न्याद- 
निरूपणजन्यं प्रमाणानुग्राहक ज्ञानं स चहो मत्त एेव्युक्तम् । 
क्ति च ‹तक्रामतिष्ठाना'"दिति सूत्रम् । तर्को ऽप्रतिष्ठ इति 
स्मृतिश्च तकस्यानुपानादन्पते सूचयतः । न्यनुमानं प्रमा- 
णभूतपगप्रतिष्ठितं स्यात् । कफं च एवेरव्ादेवमिति द्यनुमानस्व- 
रूपप् एवं चेदेवं स्यादिति तकप्रकारः कथपमनयोरेकयम् । आ- 
हायेलिङ्गजन्यत्वाचानुमानाभासवन्नास्यानुभानत्वमारोपितविषय- 
त्वाच। न हि सधूमे निधूमत्वप्रसङ्ग इति धीरनारोपितवरिषया 
विपयंये पये्रसानान्च । नह्यनुमानं स्ववेद्यविपर्यये पर्यवस्यति 
किंतु स्ववेय. एव॒ अन्यथानुमानपामाण्वोच्छदभस ङ्गात् । उक्तं 
च परज्ञापरित्राणे । 

सवेत तकापेक्चावदयेभावादिति भावः । तदितिकतेव्यतेति । न्या 
यात्मकस्य तकस्य प्रमाणाङ्गत्वेन प्रमाणपुथराभावस्य द् दितत्वादिति 
भावः। तकंस्यानुमानत्वे वस्तुध्वैरोधमप्याह । कि चैवमिति । अन- 
न्यथति । अनुमानस्यापि विपयेये पयवसान इत्यर्थः । प्रमाणेति । 
भ्रमाणानिष्टस्य साध्यविपयैयस्योक्तौ परेण प्रतिपादने तस्य परस्य- 

[ 

प्रतिखोमेन व्पासिबखाद्ानिष्ठपादनं तकः ।स च नानुमाने कि- 
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प्रपाणानिष्टपक्षोक्तो तस्य व्याप्धिवलात् प्रति । 
अनिष्टापादनं तर्को नानुपानं स्मृतिमेता ॥ 
स्मृतिप्रमाप एवाजानिष्टपस्थापनं ह्यतः । 
तन्या पिवछतस्तादगनिष्ठापादनं स्पृरतिः ॥ 

इत्यादि कमुक्त्वानन्तर परगाक्तम् । 

एवं व्याप्रियमाणोऽपौ तरको मानोपकारकः । 
मामाणिकरोऽर्था लिङ्गं स्यादनुमाने तु तदलात् ॥ 
व्याप्निः प्रामाणिकः स्यादित्यतुमातकयार्भिदा । 
प्रसङ्गद्रारतो याः स्युरनुमानप्रदृत्तयः | 
तकाक्तयस्तास्तदपि साक्षािङ्गादयोऽपरे इत्यादि । 
तस्मादनुमानाद्न्यदेव ` किंचियथाभाष्यमृहापरपर्यायं 

ज्ञानं तक्रं इति वदन्ति । यत्त स्वेषां प्रमाणानां तका 
नुगरह पेक्षावचनं तत् परमाणस्य सतस्तकंस्यानु्राहकलपाज्ेणोपप- 
न्नम् । भरमाणस्य भमाणन कथमपेक्षतिचेत् कथं वा पमाणेतरे 

त स्द्रातरेवेत्यथः । तदि तच्ेष्ठेखः कुतो न दह्यत इत्यत , 
आह । स्ुतिप्रमोषप पवेति । पवसिति । पव प्रचृतच्ततकों मा- 
नापकारकः मानाङ्खं तत्र च लिङ्गघ्ाध्ये आरोपिते अनुमान 
तु लिङ्गपमनारोपित तद्धलखाद्धिङ्गवबलात्पाप्तोऽथः साध्यम् । तदपि 
भ्रामाणिकमेवत्यनुमानतकयोरयमव मेद इत्यर्थः । भेदान्तरमप्याह । 
प्रसङ्गद्वारत इति । या अनुमाने प्रचरत्तयः प्रसङ्कद्वारेण भवन्ति ता- 
स्तरकोक्तयः । अपरेऽनुमानप्रकारास्तु साक्षा्ङ्गादयः अप्रसङ्गाद्धार- 
कलिङ्गमुखा इति तदपि तताऽपि देतोरनुमानतकंयोर्भिदेति पूर्वे- 
णान्वयः । तक्स्यानुमानपृथग्भावपक्मुपसहरति । तस्मादिति । 
तकंस्यामुमनिकरादय प्रदाशतान् दोषान्क्रमेण भ्रतिचक्ति । यच्वि- 
त्यादिना । प्रमाणस्य परमाणन्तरापेक्ला न दष्ट्चरीति शङ्कते । 
प्रमाणस्येति । परमुखेनोत्तरं वाचयितुं पृच्छति । कथं त्राभ्र- 
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तर्केण । विपक्षे जिन्नासातरिच्छ नादिति चेत् तुर्यम् । तहिं पूर्ण 
[91 € ^ (9 ^~ (~ ¢ (न) 

किं भरयोजनपिति चेत् किं वातिरिक्ततकवादिनः । पक्ष- 
(~ ^ १ ^~ (1 = 

स्थापनमिति चेत् तुरपम् । नच तत्रापि तक।न्तरापक्षयानवस्था 
= _ (~ ५ © र. = ् 

अप्रमाणत्वपक्षप व्पाप्रव्पाप्ल्यन्तरापक्षक्रमणानवस्थानप्रसङ्ा- 
[क + ~ व (1 

त् । न हि तकन्तगंता व्या्निनास्तीति युक्तं वक्तुम् । ताकि. 
= म [क क् ८ 

कगष्टषु शङ्ाभव च तद् नपक्षणात् । अपर पूनस्तकरः 
[क ~ प अ 9 न व [५ 

क चतक चेदिःमेव ह्युस्यते । उक्तं चोदयनेनापि। 
^~ © ~ © ~~ 

व्याघतिवविरारङ्धा तकः शङ्विधमत इति । 

माणेतर इति । प्रमाणमितरत् यस्मादिति बहु्बीहिः। अतोन 
सवनाप्रता प्रमाणव्यतिरिक्तस्य तकंस्य विपक्षजिज्ञासावेच्छेरकत- 
या प्रमाणोपकारकत्वं सम्भवतीति शङ्कते । विपक्चेति । परि. 
हरति । तुल्यमिति । ननु तदि तकरूपप्रमाणनेव सिषाधयिषि- 
तसिद्धौ कि पूवपरमाणेनेति शङ्कते तर्हीति । अतिरिक्ततकवादिन 
इति । पूर्वेणत्यनुषङ्गः । तथा च तकंणेव विपश्तजिन्ञाखावि- 
च्छेद सिद्धावञुमानमतिरिक्ततकवादिनऽपि निष्प्रयोजनमिति भावः) 
नन्वनु मानस्य पक्षस्थापनं प्रयोजनं तक्रस्य तु विप्रक्षजिक्ञासा- 
विच्छद इति न पूर्ववेयथ्यैमित्यभिप्रत्य शङ्कते । पक्चस्थापनमि- 
ति चदिति। नयु प्रमाणस्य प्रमाणान्तरापेक्षत्व तकस्यापि प्रमाण- 
स्वात्तकोन्तरापेक्षायामनवस्थति राङ्कते । नचेति । अप्रमाणन्वपक्चे- 
ऽपि तकमूलभूतखव्याषिज्ञानेऽपि तकोौन्तरापेक्चायामनवस्था तु- 
स्येति प्रतिवन्या समाधत्त | अप्रमाणत्वपक्चेऽपीति । प्रतिवन्या अनु- 

त्तरत्वमभिप्रेत्य वास्तवं परिहारमाह । ताकिकगोष्ीष्विति । क. 
चिदिति । यत्न प्रमाणविषयानिष्राङ्काव्याघातौ व्यभिचारशङावा 
तत्रैव नियमेन तकौपेक्षा यत्र तु सामग्रीविरहाद्धा व्याघातेन वा 
शाङ्ानिद्त्ता तत्र तु न तकौपेक्षेति नानवस्थेति भावः । व्या- 
चातावधिरिति । यन्न तु व्याघ।तेन ाङ्कानिघत्ता न तक्र 
तक्रौपेश्चा अन्यत्र तु शङ्कायां तकोपेक्चेति नानवस्थेति भावः । 
तसवरत्नाकरेऽपि सर्प्रमाणानां तकीपेक्षानेयत्यमाङ्ाङ्कय सर्वत्र त. 



३२८ न्यायपरिशुद्धौ । 

त्छरत्राकरेऽपि । अपरे पुनः सकलप्रपाणानां त्का. 
लुग्रा्यतामाग्रहादुदाहरन्तीत्यादुक्त्वा तदा तकपिक्षाध्यवमाय- 
विरुद्ध मित्यादेना प्रत्युक्तम् । पश्चा चोक्तम् । 

नेन तकमपक्षन्ते स्वाः भमितयो यतः | 
विरोधवोधयाजातं संशयं स चिकित्सत इति । 
यच्च तर्को हि नामेत्यादि तदप्यनुपानत्रिरेषस्येव तर्कस्य 

माणान्तरपरिकरतसरेनावस्थितस्य व्यापारसङ्गाविङ्षादिकथनमा- 
त्रम् नहि तत्रानुमानान्पतच्व्ुक्तम् । एवमनध्रिगतत्यादावपि । ए्- 

तेन यस्तर्ेगेति मनु्रचनमपि निव्युढम । चोक्त श्रीविष्णुचि- 
तते पाष्यकारेस्तु प्रत्यक्षानुमानागमेभ्यस्तरकोपदेहितभ्य आन्मनः 
स्वयंप्रकाशत्वं सम्तमिति तथा तैरेव सेगतिमालायाचुक्तं ^^- 
चनानुपपत्ते"रिति भूते नात्रेखरानुमानमुच्पत इति शङ्नीयम्। 
भरतितकमात्रवचनात् व्यादिवलमाखम्ब्यानिषटपसङ्गस्तकं इतिं 

क) पेक्षणमनुमानप्रामाण्यविरुद्धसिति परिहृतमित्याह । तस्वर- 
त्नाकरेऽपाति । तकायुप्राह्यतामाग्रहादुदादरन्तीति । आश्रहभ्रस्त- 
चत्तत्वात्सवेत्र तक पेश्चयामनवस्थामपि न प्रञ्चितवन्त इति भा- 

वः । तक्रौपेश्चाध्यवसायविरद्धमिति । अनुमानध्रामाण्यामेत्युत्तर्र- 
न्थान्वितम् । तथा चानुमानभ्रामाण्यं सर्वत्र तकोपक्षाध्यवसायेन वि- 
रुद्धमिति भावः। नेनमिति। यत विरोधावोधयोः परस्परकोाटिविये- 
धज्ञाने धर्मिविदोषादरोने च सतिजात न चिकिंत्सतेन निव्रतंयति 
अतो हेवाः सवाः प्रदितयों नैनं तकंमपेक्चन्त सत्यव सञ्चये तन्निवत- 
नाथ तकौपेक्षणादिव्यर्थः | व्यापारसंज्ञावरषादिकथनमात्रामिति । 
प्रमाणस्याथविरोषं व्यवस्थापनं व्यापारः अथस्वभावः । साम. 
ग्रीविषयः ऊह इति सज्ञाविरोषः ¦! आदिशब्देन प्रमाणानां त- 
दपक्ष नेक्षते गद्यते पतावदेव तेन भाष्यणोच्यते नत्वनुमानवहि- 
माव इत्यर्थः । पएवनमधिगतत्याद्ावपीःति । अचुमानस्येव सत 
प्रमाणतिकर्तेन्यताभावः । स्यायशब्दवाच्यता च तत्रापि भाष्य 
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तकैस्यापि य्याप्त्यवहयं भावादिति तदपि भाष्यवदेव योज्यम् । 
यत्वप्रतिष्ठितत्वसूत्रस्मरृतिभ्यापनुमानान्यचखं सूचितमिति तदपि 
न अतीन्द्ियाथगोचराणां केवरतकाणापेवापरतिष्टितत्वाभिधा- 
नस्य भाष्यक्रारेरेव बहुशोऽभिधानात् । उक्तं तत्रोप. 
हारे। “अतोऽती न्धि यार्थे श्ञास्मेव प्रमाणम् । तदुपन्रहणायेत तर्कं 
उपादेय” इति । प््यक्षादिविरोषे चापरतिष्ठा साक्षादनुमानेऽपि 
समाना अन्यथा तकमात्रस्याप्रतिष्ठिनते मीपांमेव दिति. 
ता स्यात् । नच तयुक्तम् । “यश्च मीमांसतेऽध्वरम् ३द- 
शाञ्ञाविरोधिना यस्तङेणानुसन्धत्ते" इत्यादिविरोधात् । किश्च 

तकीप्रतिष्ठा तकाऽयं भरतितिष्ठतित्रानवा। 
त्कपरतिष्ठा द्रेषाऽपि तत्तदन्यव्यवस्थितेः॥ 

[क 

अपरतिष्ठितस्य तकंस्यानुग्राहकत्वपपि मृग्मिति। 

धतिपादितेत्यथेः । निग्यूढभिति । मञुवचनस्यापि प्रमाणस्य 
सतस्तकस्य मानाङ्गतायामेवाभियोगः नतु मानबदहिभोवेऽपीति 
भावः । भाष्यवदेव योज्यमिति । रचनानुपपत्तरित्यज्न इंदवरे- 
ऽचुमानमेव स्वतन्त्रप्रमाणतया नोच्यते कि त्वीदवरप्रमाणभूनायाः 
श्रुतेरजुमानमुपोद्लकतयोच्यते इति सखङ्गतिमाखाग्रन्थोऽपि योस्य 
इति । पतादशप्रतिष्ठितत्वमयुमाने सममित्याह । प्रत्यक्षादिविरोधे 
चति । अन्यथाशब्दमेव व्याचष्टे । तकंम्रा्नस्याप्रतिष्ठितत्व 
इति । तकाप्रतिष्ठा तर्कोभ्यमिति । तक यद्वि प्रमाणं स्यात् प्रति 
षितः स्यादित्ययं तकः प्रतिष्टेतो न वा आद्ये सिद्धं तकंस्य धामा- 
ण्यं यस्य कस्यापि तकंस्य प्रामाण्यसिद्धेः । अन्त्ये तक्रप्रामाण्या- 
पादकस्य तकस्याप्रतिष्ठितत्वादेव तकव्रामाण्यं प्रतिष्ठितमिव्युभ- 
यथापि तक्रः प्रतिष्ठति तकंस्य वा तद्धिषयभूततकीणां वा 
भ्रतिष्ठासिद्धने तकरप्रतिष्ठेत्य्थः । तक माजरस्याप्रतिष्ठितस्वे प्रमा- 
णानां तकौनुप्राद्यतेवो च्छिन्ना स्यादित्याह । अगप्रतिष्ठिततर्कस्येति । 
पवसुवरिप्रोक्तवचनविरोधं परिदटृलयय स्वरूपवि तेधमपि परिहतुमचु- 

४२ 
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यत्तु एवं त्वदिवम् एवं बदेवं स्यादित्यनयोः कथपेक्यमिति। 
¦ । 

व्यतिरेकातिपिका व्याप्निविंपक्षे दण्ड्यतां गता । 
पक्षापश्टषणवनशात् स्याचचदित्यवतिषटते ॥ 
पक्षधमेत्वगर्भोक्तिः स्यादित्येवं प्रवतेते । 
नचैवमिति तेनेव हेतुमाहुवरंपयेयम् ॥ 
साध्यामाववतामेष हेत्वभावो व्यतव्रस्थितः। 
नच स।ऽयमिहस्तीति स्यात्कारणाभिरसंदहितम् ॥ 

साध्यशुन्यस्त्वया पक्षो विपक्षवदभीप्तितः। 
नासौ तथेति चेत्कारस्साध्यधमौन्वयाङ्रायः ॥ 
अनुव्रादालमना पक्ष साध्यामावो विभाति यत् । 
परतिवेधोपपत्यथेः परामशः स युज्यते ॥ 

खदति । यत्विति । व्यतिरेकव्यात्तिमतो हेतोः पक्चधम॑ताबला- 
यत्तसाध्यसिद्धिपरं हीदं वाक्यं त्र ध्यापकीभूतव्यतिरेकप्रतियो- 
गिना हेतोः पक्षधर्मत्वं स्यात्कारेण व्यज्यते व्याप्यभूत्यतिरेक- 
प्रतियोगिनः साध्थस्य पक्चसम्बन्धिता चे त्कारण व्यज्यते स्या- 
त्कारेण व्यञ्जिता पक्षधर्मेतैव विपर्ययपर्यैवसानावयवेन स्पष्टीक्रिय- 
ते विपक्षे बाधकतया च व्यतिरेकव्या्चिरत्रापादीयत इत्यनु- 
मानाङ्गव्यासि पक्षधर्मतयोरेवानेन तकवाक्येन प्रतिपादनान्न व- 
स्तुविरोध इति कारिकाचतुष्टयार्थः। ननु तद्यस्तु पक्षे हेत्वभा- 
वापादनव्यतिरेकश्रतियागिनो हेतोः पक्षध्मताप्रतिपादनाय, सा- 
ध्यामावानुवादस्तु तत्र व्यथः स्यादित्यत आह । अनुवादात्म- 
नेति । अचुवादात्मना पक्षे साध्याभावो विभातीति यत्छाध्याभा- 

बस्य परामर््ोऽनुवादः प्रतिप्रधोपपच्यथः तस्य साध्याभावस्य 
अतिषेधः साध्यसिद्धिः तदुपपच्य्थस्तदुपपादनश्रयोजनक इत्यथेः। 
तथाच साध्याभावानुवादहत्वमावादनयोः पक्चे साध्याभावहेत्व- 
भावनिन्रत्तितात्प्यकत्वान्नकांरोपि वेयथ्यमिति भावः। ननु तक्रस्य 
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एवं चेदेवमेव स्यादिति धीयदि विभ्रमः 
(त 

व्याप्निरेवात्र भग्ना स्यात्तदा कस्तकर इष्यताम् ॥ 
नचैवमिति तर्कौऽयं पयवस्यन् विपयये । 
पयंवस्यति तेनेव परसञ्जक विपर्यये ॥ 
प्रसङ्गान्त्निपग्रोऽ्थं उन्मल्लति व्रिपयेये । 

(क्क 

एवकाराद्यमिपताः स्वशब्दाभिहिता यथा ॥ 

अत आहार्याध्पारो पितहेतु विषयत्वेऽपि तकेस्य याथार्म्यं 

हेतु साध्यवति पक्षे तदुमयामावावगाहित्वाद्धमत्वमेव युक्तमिति 
न प्राम्राण्यमित्यत आह । पवश्चेदिति। यययं निवहः स्यात्तदा 
निधूमः स्यादितीदं वाक्यं पक्षे साध्यदेत्वभावो न बोधयति 
चेत्स्याद्गमत्वेन तद्विपय्ययतात्पयैकत्वात् । कि तु पश्चादन्यत्र 
्यतिरेकव्यासिमेव दशयति । अत पव न चवमिति । विपर्यय- 
पयवसानवाक्येन तत्तात्प्याथ एव दप्राख्यायत तथा तद्धाक्थजन्य- 
ज्ञानमेव यदि भ्रमः स्यात्तदा व्यक्तिरेकव्याक्रभाव।त्तक्ं पवोाच्छिन्नः 
स्यादिति कारिकाद्वयाथः। पर्यवस्यन् विपय्यय इति । हेत्वभ।ववि पर्यये 
प्यवस्यन्निव्यर्थः । तेनेवति । दहेत्वभावविपर्थये पय्थवसानने- 
वेव्यथैः । प्रसञ्जकविप्यये । साध्याभावविपयेय इत्यथैः । नु स्या- 
च्चत्कारेणेव यदि साध्याभावहत्वभावावभिसरंहितौ तदा नचैवमिति 
विपय्यैयपयेवसानवाक्येन व्याख्यानं उयर्थमित्यत आह । प्रसङ्खान्त- 
रिति । यद्येव तद्यवं स्यादिति प्रसङ्गवाक्ये व्यञ्जनाविषयत्वेन 
निमञ्चः अस्पष्टः अथां विपयैये पय्यवसानवाक्ये स्प्ाभकति यथा 
चर पवेत्येवकारेणाभिप्रेता परव्याचुत्तिने पट इति वाक्ये तथति न 
व्याख्यानवेययथ्यमिति भावः। ननु तस्य साध्याभावहेत्वभावनिषधः- 
पय्यवसायित्वेऽपि भूतल घटो न।स्तीत्यत्रव परतियोग्यश्चे आहाय्या- 
गोपरूपत्वाद्धमस्वमवजंनयिमेव्याराङ्ख निबेध्य।रोपांशे भ्रमत्वेऽपि 
उदेश्यनिषेधांशे प्रामाण्यमरस्त्येवत्युपरसहारव्याजन परिहरति । अत 
इति । अत एवेति । व्यात्तिज्ञाना धीनव्यापकन्ञानत्वादेवेत्यथः। पतच्चाप- 
लक्षणम् तत्ताचुद्ेखादपि न स्मूत्यन्तभाव शति बोध्यम् । अत् पव 
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नापेति । यद्युपदटेषेण स्या्कारेण च प्रहरत्ेः । तयोश्च तद्वि 
पर्ययाध्यवसायगमभेत्वात् । अत एव चन स्पृत्यादात्रपि त- 
कधियोऽन्तभीवः । स्मृतिप्रमोषवरिशेष एवायमीदशच इति चेन्न 
तत्रापि चेत्स्यात् प्रयोगयोरयोगात् । नहि स्पृतातरेव तयोः 
सम्भवः कुतस्तत्ममोषे भमुपितपूवानुभवविषयैकदेशा स्पृति- 
रेव दि स्मृतिममोष इति वण्येते। अपि च तकंस्याययार्थतर 
यदि सव्रिषपिदमन्नं भक्षयिष्यसि परष्यसि । “अन्धो भ- 
विष्यद्यन्मां नागमिष्य!" इत्यादयो छोकिकवेदिकपरसङ्ा मू- 
षावादाः स्युः । ततधैतेभ्योऽनर्थेभ्यो विच्छेदोऽपि न स्याव् । 
नहि यदि धर्मश्चरिष्यसि नरके पतिष्यसीत्ययथार्थोक्तौ क- 
धिद्धमान्निवतेते । एवं च दृष्टेऽपि, यदि भोक्ष्यसे क्ुच्छानिति- 
ने भविष्यतीति । अपि च यद्युपदिटषट भरसञ्जकं व्याप्यं यदि 
क।तान्तिकवदनिष्टं प्रसज्जयेत् तदा स्याद्प्ययाया्यम् । न 
तथात्र । थदि स्वरूपता पिथ्वाभूतप्रसज्ञमेयेद्धेखमाज्राद यथा - 
यत्वम् तद् श्रान्तिविषयज्ञानान्तरेऽपि स्यात् । 

ऋय क 

प्मुष्टवत्ताकस्मृतित्वं तकस्यादाङ्कते । स्मृतिप्रमोषति । त्रापीति 
प्रमुष्टतत्ताकस््रुतावपीत्य्थः । धमां न्निवतंत इति । तथा चायथा- 
थाक्तित्वाविशेष्द्विषभक्षणादेरपि न निवतेत इति भावः। एवञ्चेति । 
भोजनान्नहि कश्िन्निवतत इत्यथः । कातान्तिकवदिति। तकंस्य 
देवज्ञवराकयवद्ध(व्यनिष्टस् चकत्वेऽय।थार््यं संभाव्येतापि न तथात्र 
कितु प्रत्यक्षसिद्धविरोधमेव तर्को दश्लेयतीति भावः । नचु यदि 
प्रतिषभ्यारोपांश्ञे भ्रमत्वेन सर्वाशेऽपि तकंस्य ्रमत्वमुच्यते 
तदा भ्रान्तिगोचरज्ञानस्य मिथ्याभूतरजतविषयतया भ्रमत्वं स्या- 
दित्याह । यदि स्वरूपत इति । ननु तकंस्याञुमानान्तभौवे 
सिद्धाथयाणां व्यवदहितानिष्टापाद्क्रानां तकौणामाश्रयाक्तेद्धेः स्याः 
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नन्वीइवरो दयाटुशेत् सुखेकान्तं जगत् खनेत् । 
अविधा ब्रह्ममूरा चेदनिवत्या प्रसञ्जञ्यते ॥ 
सर्वेरपञ्चमिथ्यातवं मिथ्या चद्याहतं भेत् । 
अनाश्रयस्थवमदेरतुमानात्मता कथम् ॥ 
ख्रान्ताश्रयानुषन्तृणां शुन्यद्रेतादिषादिनाम् । 
नेतच्चोदयं तदन्येषामेवं दोषः समुत्थित 
अनुमानान्यतायापप्येष न स्याद्नाश्रयः। 
वन्ध्यासुतो बुभुक्षु शेञ्जीतेति हि नोच्यते ॥ 
ततो यदाश्रयस्तकंः साक्षाश्यवहितोऽपि वा | 
तस्यानुमानभावेऽपि नह्यसावपसपति ॥ 

नचेतदनादेदिकम् । आरम्भणाधिकरणे तङेष्वेवानुमानकश. 

दिति शङ्कते । नन्वीरदइवर इति । अत्र प्रथमतकंस्यावेदिकोक्तिरूप- 
त्वात्तदपेक्षया आश्रयासिद्धिर्बोध्या । अन्त्यायुमानद्धये तु अस्मन्मते 
नाश्रयासिद्धिः । एवमाश्चयासिच्यापादनं हुन्यवादिनामद्धेतवादिनां 
च॒ न संभवति तेभ्रान्तिसिद्धस्य मिथ्याभूतस्यैवाश्रयत्वेनाभ्यु- 
पगमात् । तदन्येषां तु वादिनामाश्रयसिद्धता तकंस्यानुमानबहि- 
भविऽप्यवजैनीयेत्याह । भ्रान्ताश्रयानुमन्तृणाभरिति । नयु तेकस्यानु- 
मानान्यस्वे आश्रयासिद्धिनै दोषायेत्यत आह । अनुमानान्यताया- 

मरिति। तत इति। यदि वन्हिने स्यात्तर्हि धूमोऽपि न स्यादितिसा- 
क्षादनिष्टापादको वा अविद्याया ब्रह्ममुलनिच्रत्तिः्यदधानेनाविद्याः 
निद्रत्तिरूपानिष्टापादनात्मकञ्यवहिततर्को वा यमाध्चित्य प्रवतेते 
तस्य तकस्यानुमानत्वेऽपि स आश्रयो नापस्पत्येवेच्य्थः । तथा 
च स्वमततिद्धस्य परमतसिद्धस्य वा यस्य॒ तकप्रमाणत्वपक्षे 
आश्रयत्वं तस्य तत्प्रमाणत्वपक्षेऽपीति भावः । ननु पूवेरनुप 
दिष्टत्वान्न तकंस्यानुमानेकराइयं युक्तमिति हाङ्कते । नचेतदनादे 
शिकमिति । तद्धाष्यमेवादाहरति । तानि चेति । नचते न 

~ 6 [क क क 

तका इति । किंच निर्विक्ञेषचिन्मात्रातिरेकि स्र मिथ्येति 
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व्दस्य भाष्यकारः प्रयोगात् । “तानि चानन्तरोक्तैरविश्रा- 
कायेत्वादिभिरनुपानेनिरस्तानी"ति । न चतेन तका इति 
दक्यं वक्तुम् । यथाश्रुतप्रकारेण स्वरूपासिद्धयादिमसङ्गात् । 
तच्वरन्नाकरऽप्यपां प्रसङ्द्राण वा प्रयोग इत्यादिना हतु- 
तरयस्यापि प्रसङ्गरूेण भरयोग उदाहृतः । अर्थापच्यन्तमावि- 
दशायापप्युक्तप् । तन्निरवक्राशमाना्िङ्गादिह सावकराशस्यात्मा- 

[० 

विरुद्ध विषयस्थापनविषयाथानुमानम्थांपत्तिः । इययेवागमवि- 

वदतो मोक्षा्थश्रवणादिभ्रयललो निष्पटः अविद्याकार्यत्वात् श्यु- 
क्तिकारजतादिषु रजताद्युपादानादिप्रयलवत् । मोक्षाथेध्रयल्लो व्यैः 
कट्पताचायायत्तज्ञान कार्यत्वात् शुक प्रहदव मदे वादिश्रयज्ञवत् त- 
स्वमस्यादिवाक्यजन्यं ज्ञानं न बन्धनिवर्तकम् अविद्याकदट्पितवाक्य- 
जन्यत्वात् स्वयमविद्यान्मकत्वात् अविद्याकल्पितज्ञात्राश्चयत्वात् क- 
दिपताचायायत्तश्रवणजन्यत्वाद्वा स्वाप्रवन्धनिवतेकवाक्यजन्यज्ञान- 
घत् किच निर्विद्ोपचिन्माच ब्रह्म मिथ्या अविद्याकारयज्ञानगम्यत्वात् 
अविद्याकद्पितज्ञात्राश्रयज्ञानगम्यत्वादित्यादिप्रयोगाणामनुमानप्रयो- 
गत्वन तकप्रयागत्वामावात्तष्वनुमानदाब्द प्रयोगो भाष्यकारस्य युक्त 
पवति शाङ्ाथः। स्वरूपासिच्यादेप्रलङ्खादिति। आदिपदेन बाधपरि्र- 
हः। अप्रामाणिकानामविद्याकार्यत्वादिहेतूनां विपवेयप्यैवसानतात्प- 
यकतायां तकत्वस्येव न्याय्यत्वादिति मावः। देतुत्रयस्यापौति। अन्व- 
यञ्यतिरेक्रिकेवलान्वयिकेव रुब्यतिरेकिणामित्यथः। प्रसङ्गरूपेणेति । 
अनुमानस्य प्रसङ्गरूपण प्रव्रच्युक्तया तकात्मकतोक्ता भवतीति भावः। 
निरवकारामानादिति । दातवर्षजीवी देवदत्तो न गृहे वतंते इति 
प्रव्यक्चेण द्वदत्ताभावावगणमेऽपि निरवकाशभ्रमाणस्पण शतव- 
षजीवित्वलिङ्न गरहमात्रासच्वविषयतया सावकाशस्य प्रत्यश्चस्य 
ध्वंसव्यतिरिक्ताभावविषयत्वं स्वाविरुद्धमयुमीयत इत्यथांपत्तिर- 
प्यनुमानमेव न प्रमाणान्तरम् । इदमेव विषयब्यवस्थापक्मचुमा- 
न॒ विषयव्यवस्थाकरणेनागमसहकारि चत् पदादवनयिहोमादौ 
सामान्य विद्ेषन्यायशब्दवास्यो भवतीति उक्ताचुमान प्व त- 
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पयग्यबरस्थितो शेषभूता चेत्ापान्यविशेषाख्यो न्यायो निर्दि 
उपरत इति । आकाद्ादिनिरूपणे चाभिहितम् । पीनो देवदत्तो 
दिवा न मुङ्क श्त्येतदपि रात्रेमोजनपयन्ततातपयञ्चेदध्याहा- 
रस्पोदाहरणं दिवातन।सननिषेधमात्रपरं चेच्छुता्थापत्तेः । य- 
स्यहि प्रमाणस्य यावत्मरमेयं व्यवस्थापितं तत्तावत्यभरमिते न 

स्वातन्त्येण पयेवस्यति । तदा तत्पयेवसानाथैनया अनुष 
पत्तिलिङ्ादिकं व्याप्रियमाणं तकरलक्षणापन्नं तच्छषतयावति- 
ते । परोदेशप्र्टत्तव्यापारन्याप्यत्वात् । प्रमित्सितपय- 
वसाने तल्पमेयस्वभावपयोलोचनया स्वातन्त्येण व्याप्रियमाणं 
तकध्रपाणपदं सप्रधिरोहतीति । मनोनिरूपणे चोक्तं यद 

प्येवं न तकः स््ातन्त्येण स्वाथेसमथेनसमर्थस्तथाप्यागमानु- 
ग्रहण प्रभवति । सन्ति चागमा इत्यादि । नन्वपमाणलं तर्कस्य 
तत्रैव भपश्चितम् । तथा हि न्यायपादे । 

कोपरपय्योयन्यायश्ब्दप्रयोगात् तकंस्यानुमानाप्रथग्भावः भ- 
हपराशरपादानामभिप्रेत पवत्यथः । अभिहितमिति । तच्वर- 
ल्ञाकर पवेव्यथेः । तकप्रमाणपद्ं समधिरोहतीति । पीनो देवदत्तो 
राजो भुङ्के दिवा अभुञ्जानत्वे सति परीनत्वादित्यनुमानस्य प्रस 
ङ्रूपेण प्रयुज्यमानस्य पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्ख इति वाक्य- 
स्य॒रात्निभोजनतात्पयैपय्यवसानाय श्रुत्यजुपपत्तिमुखन तच्राध्या- 
हारकट्पकतया अस्वतन्ध्रमाणत्वेन तकंाब्दवाच्यता तस्य वा- 
क्यस्य दिवातनानश्नतात्पयकवायां तस्यैवानुमानस्याथौपत्ति- 
मुखेन स्वतन्त्रप्रमाणतया अनुमानश्ब्द वाच्यतेति भद्पराशयारपा- 
देरेव तकस्यानुमानापुग्भावो व्यक्तमुक्तं इव्यर्थः। तकं इति । व्या- 
सङ्गानुपपत्तिमेनसो लिङ्गमिति सूत्रितमनुमानमित्यथः । स्वा- 
थसमथनसमथे इति । मनःसाध्रनक्षमसिन्यथेः । नयु तकस्या- 
प्रमाणतया अनुमानपृथग्भावस्तस्वरत्नाकर एव बहुधा प्रतिपादित 
इति तदुक्तिविरोधमाशाद्भने | नान्वति। यदुक्तमिति । परीक्षानिरूपणे 
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यदुक्तं न प्रमाणानां परीक्षा दोषवन्न तत् । 
अप्रमाणेन तर्केण परीक्षा वक्ष्यते यत इति ॥ 
साक्षात्तकेपमणे च 
मानानुग्राहकं युक्तया ज्ञानं तक[ऽभिधीयते। 
युक्तश्च स्म्भवोचित्यतद्विपययतो द्विधा ॥ 
मानानुग्राहकपदेन प्रमागेभ्यो व्यावत्येत इत्याचयुपक्रम्य 

हेतुफलविषयन्यापारावान्तर भेदादीनतिपरपश्चेनोक्त्वा 
केचिदाचक्षते तकः भमाणमिति मन्पहे । 
सेशयादिवरहिभौवात् प्रामाण्यस्य च सम्भवात् ॥ 
इत्यादिना तकपरामाण्यपक्षं प्रपञ्चेनानू् परस ङ्गरूपन्यति- 

रेक्यनुमानमेव तक्रं इति च तन्मतञुपसंहृत्य 
उच्यते न प्रमा तर्को वषहेत्वारविश्ेषतः। 
हेत्वाभासोद्धब्लाचच सोऽयं निणायको न च । इत्यादिना 

प्रमाणेन परीक्षा न क्रियत इति यदुक्तं तत्रन दाषः यतः प्र- 
माणभूनेन तकणेव परीक्षा करिष्यत इत्युक्तया तक्ंस्यानुमा- 
नभिन्नन्वमुक्तमिनि भावः । साक्षात्तकंग्रमाणे चेति । अभिहित 
मिति हषः । मानानुग्रहेति । भ्रमाणानुप्राहकेन प्रसङ्गेन यज्ज्ञानं 
तकः स च सम्भवोचित्य्ताद्वपय्वयतः सम्भावनारूपतया तद्वि- 
प्य्ययेणावधघारणरूपतया च द्विविध इत्यत्र मानानुग्र्राहकपदेन 
तक्रस्य प्रमाणञ्याङ्त्तिसक्तेत्यनेन तस्यानुमानबहिमौव उक्त इत्यथः। 
हेतुफखेति । तक्रीनुमानयाहँतुकतावान्तर मेदः फलङृतावान्तरभदः। 
विषयरतावान्तरभेदः व्यापारकृतावान्तरभेदः आदिपदेन स्वरूपे. 
दश्च प्रपञ्चित इत्यथैः । कचिदिति । तकः प्रमाणे तस्य सश. 
यविपययभिन्नत्वात् प्रामाण्यस्य सच्वाच्चति । मन्महे हति । केचिद।- 
चक्षत इत्यन्वयः । वेषदेत्वोर्विशेषत इति । प्रमाणावेक्षया तक 
स्य हेतोः स्वरूपस्य च विलक्षणत्वादिव्यर्थः । परमतानुसखरारेण 
तकंस्य प्रमाणबदहिमावस्तच समर्थित इति सनिदशेनमुपपादयति । 
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सत्यम् तथापि माष्यकारे.“श्वा्वाकञ्चाक्योट्क्याक्षपादक्षप- 

णक कापिखपतञ्जलिपतानुसारिणा बेदबाध्या"'इत्यादिषु वहुपु प्रद- 

शेषु बाहयपक्षनि्षिपताक्षपादोक्तपोडशपदाथेसूतरालुवादपूर्वकं तत्क्र- 
मेण प्रपाणादिपरीक्षायां न्यायपादमारचयतः परमतमतुरुध्यापि 
कचिन्यवहाराः सम्भवन्ति । अन्यथा स्तरेनैवाथोपत्त्यन्तर्मावादि- 
भरकरणोक्तग्रन्थविराधात् । यच्च तत्र युक्तेरूपपिव किंचिदुक्तं तदपि 
न तदुचितमिति तत्रापि न स सिद्धान्तः तथा ह्येवं भवितव्यमिति 
हि भमाणात् तकंस्य वेषविशेष उक्तः । स त्वानिश्चयात्मकशेव् स- 
शय एवान्तमौवः। तत्रैव हि चममेशयादि लक्षणानन्तरेषयुक्तम् 
सेभवासम्भवपरामरशेस्तकंः यथा वाहादिभदेशव्खात् पुरूषेणा- 

नेन भववरेतव्यं न स्थाणुनेति । एषां संशयादीनां विपशानव- 
धारणायेकपरयोजनान्तमौवसं भवेऽपि पृथगुपादानमवान्तरका- 
रणवरेषम्यात् । उपयोगमेदस्य च न्यायपादे दशेयिष्यमा- 
णत्वाचेति । नचानभरिघ्ेकनिषुमः स्यादिति बुद्धेः सेशयता । अ- 

स्यामेति । अन्यथेति । तस्य स्वमतत्व इत्यथः । किञ्च 
तकंस्वरूपकथनन्रन्थप्याखोचनयापि तस्य परमतत्वमेवन स्व. 
सिद्ध।न्तत्वाभेत्याह । यञ्चति । तत्र हि सशयात्मकता तक- 
स्याक्ता साच न सिद्धान्त इति भावः। ननु त्र तकंस्यानवधा- 
रणात्मता नाभिग्रेतव्याशङु्च तत्र तत्रत्योत्तरग्रन-थमेव प्रमाणयति । 
तत्रेव हीति । सम्भवासम्भवपरामश्चं इति । यद्ध्मद्वयसहचरिताने- 

कध्मेवद्धर्मिज्ञानं तत्कोरावुत्कटत्वगमित्युक्त उत्कटककोरिकः ख- 
काय पव तकं इत्यथैः । नन्वेतस्य तकस्यानवधारणात्मकत्वेन 
संशयान्तभांवसम्भवे पृथगुपादनं व्यथभमिव्याशङ्खयाह । पषां सं- 
श्ायादीनामिति । संशयसम्भावनापरामशानामिव्यथेः । निणै- 
यत्वेनाभिमतस्य तक्रस्य सशायात्मकतोपपादनमसिद्धान्त प्वे- 
व्यीभत्रेव्य तस्य संशयात्मतां निराचष्टे | नचानश्चिश्चदिति । 

४२ 
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यायमसम्भावनानिरासः तथापि तेनाकारेण वैषम्यान्निर्णयरूप- 
त्वादबाधाच्च परपाणमेव । यच न केवलं प्रसङ्गसाधनं साध्य- 
भिण्यसिद्धमपि त्वन्पगतमेव परसङ्गहेतुः । न त्वनुमान- 

मन्यगताद्धमात् परवतेते । ततस्तस्मान्स्फुटोऽस्य भेद इत्युक्तम् । 
तत्रातिद्धेतुजन्यत्रे परिहारः पूत्रमेबोक्तः। एवं चेदेवं स्य।- 
दित्यस्य च । नचंवं तस्मान्न तथेत्यत्रेव तात्प्यायति- 

ि\ 

रेकव्यापिक्रोडीकार एवातिरिक्तः । अन्यगतहेतुसशुत्थत्वं ह 
न कथं चिदपि स्यात् । न खस्वन्योऽनश्रिश्ेदयं न्नेषूमः स्या- 
देति युज्यते । नापि नचान्यां निधृमस्तस्माद्यं नानिभेवती- 
ति। यच्चाप्रयाजकानंकान्तकहेतुभिरपि तकस्य सम्भवशूपेण 
समुत्थानादनुपानान्यत््वमुक्त तदपि हेत्वाभासजन्यज्ञान एवान्त- 

नन्वयमनभिश्चेदधूमः स्यादित्ययं तका न तत्र सदायत्वेनाभि- 
तरेतः क्रि तु विवक्षितकोख्यसम्भावनानिरासत्वेनातो न सिद्धा 
न्तविरोघ इत्याशङ्य तथात्वे तस्यावाधितनिणेयरूपत्वे भरमाणा- 
न्तभौव पवोचित इति पृथग्भावदहेतुवैलक्चण्यं शक्योपपादनमि- 
व्याह । अथायमसम्भावानानिरास इत्यादिना । तजोक्तं हेतुरतवै- 
लक्षण्यमपि निराकतौमनुवदति । यच्चेति । न केवलं प्रसङ्गला- 
धनमिति । अनुमने साध्यसाधनं तकं तु साध्याभावेन साधना- 
भावप्रसङ्गसाधनमित्येतदेव वेलक्षण्य न कि तु हेतुकूतमपि बै. 
लक्षण्यमरस्िति अनुमाने हेतुः पक्षगतः तकं तु हेतुरन्यगतो यत 
इत्यर्थः । परिहारः पृवंमेवोक्त इति । ग्यतिरेकञ्यािमुखेन उयापकः- 
उ्यतिरेकस्य पक्षगतस्यैव हेतुत्वं चेत्कारेण प्रतिपायत इति पूवमेगो- 
क्त इत्यथैः । उ्यतिरेकग्यासिक्रोडाकार पवातिरिक्त इति । व्यति- 
रेकव्याप्तिपुरस्कार प्वाञुमानापेक्षया वेलक्षण्यमित्य्थः । तथा 
च तन्न प्रामाण्यप्रयोजकमिति भावः;। अन्यगतदेतुनानिष्ठापादने 
तस्य विपयये पयेवसानमपि न स्यादित्याह । नापीति । अ- 
प्रयोजकानिकान्तिकदतुम्कतकस्यायुमानान्यस्वोपपादनं प्रमाण- 
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भावायन तु पृथक् तक्रौरूयक्नानसिद्धये । नच तेऽपि हेतवः 
आभासा अपि संशयद्रारा विषयेयद्रारा वोपकु्षेते तत्छनिथ- 
यस्य तद्पेक्षानियमाभावात्। भावेऽपि स्िषाधयिषितस्याविरोध- 
परदशेननिर्भयसूपेगेबोपक् रात् । एपरमन्यदपि चिन्त्यम् । नि्ण- 
यात्मकत्वं च तकंस्य प्रीविष्णुचितेशुक्तम् । तक॑श्च साध्यः 
धमौग्यभिचरिसाधनधमेन्वितवस्तुविषय इति । 

मवतवेवं प्रमाणभूतोऽप्रमाणमभुतो वा परमाणाचु्रादकस्तकः । 
स किमङ्गकः कतिविधः कियदवयवप्रयागथ । ग्याप्त्यादेपश्चाङ्गः 

सग्रहाद्द्विविधः पञ्चविधो वा प्रयागोऽप्यनुबाद्परसङ्गाभ्यां च- 
वयवः । विपयैयपयेवसानवाक्यं तु त्रतीयोऽवयवः। स नावश्यं 

भूताचुमानवलक्षण्यमुजेन हेत्वाभासान्तभावाय नत्वनुमानसा- 
मान्यवबहिभौवायेत्यथः । नच तेषां हेत्वाभासत्वे निणेयोपका- 
रकत्वं न स्यादित्याशङ्चेष्टापत्या परिहरति । नच तेऽपीति। तः 
कमृकभूताप्रयोजकञ्यभि चारिहेतव हत्यर्थः । तथा च सद्धेत॒मृक- 
तकैरेव निणंयजनकैस्तस्वनिणेयसिद्धौ सश्ायविप्ययहेतूनामप्र- 
यो जकत्वञ्यमिचारिणामनपेक्षितन्वमिति भावः । नन्वप्रयोजकत्व- 
व्यभिचारिव्वस्फू्तिदशायां तेषामपि साध्यनिणंयत्वाद्धिषयाबा- 
धेन तज्ञन्यज्ञानस्य भ्रमाणत्वसम्भवाच्च तेऽपि तच्वनिणेयो पकारि. 
ण पव स्युरित्याशङ्खय तथात्वे तद्धेतुजन्यज्ञानात्मकतकस्य भमा- 
णान्तभावः स्यादित्याह । भावेऽपीति । पवमन्यदपि चिन्त्यमिति 
फलतो व्यापारतो वैलक्षण्यमपि नाुमानवदहिमौवहेतुरिति स्व 
यमेवोहितुं शक्यमित्यथः । तकस्य निणयात्मकत्वं स्तिद्धान्त 
श्व्येतदभियुक्तसंमत्या द्रढयति । निणयाल्मकत्वं च तः 
कंस्य ्रीविष्णुचित्तेसक्तमिति । वस्तुयाथ।त्म्यज्ञानाय तु तकंस्या- 
बुमानवया प्रामाण्यमुक्तं तकंस्याप्रामाण्यतायामपि प्रमाणानुभ्राहकषत्वं 
नपितीत्याह । भवत्ववमिति । तक॑स्याङ्गवयवावान्तरमेदान्निरूपथे- 
तु भरदनायुपक्षिपति। स किमङ्गक इति । अनिष्टताव्यक्त्यथमिति । न- 
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वक्तव्यः । मन्दस्य त्वानिषएटताव्यक्तयथपुच्येतापि । प्रसञ्चकस्य प्र 

सञ्चनीयेन व्याप्तिः प्रतितकणाप्रतिघातः प्रसञ्चनीय- 
[क शि चि 9 

विपये पर्यवसानं परसङ्खितस्यानिष्त्वं परपक्षासाधकतवं 

चेति तदङ्गानि । यथा अनग्निशरेन्निधृंमः भसननत् नचासौ 
~€ [3 

निधूभ इति । अग्न्यभावो हि धूमामावेन व्याप्ठः । यथाहुः-- 

घुमाभावेनाग्न्यभावे व्याप्ते नागनिस्ततचहच्युतः । 
अधूम एव र्तेतेदयेवं व्याप्यत महनुत इति । 

नच खाग्नितवेऽप्यत्र कथिदनिष्टप्रसङ्गः येन ततः 

मतिहन्येत । नचायं निधूम इति विषयेये पर्यवसानं धू- 
मपरर्यक्षवरसिद्धम् । अत एव धुमापावप्रसञ्जनमनिष्टमेव 

नचासावन्नित्पक्षसाधक इति । प्रापाणिकरपरियागोऽग्रा- 

मागिकस्वीकार इति प्रसञ्जनीयद्रबिध्याद्द्विषिधस्तकंः । तत्र 
र्वो दितः । अपरो यथा । यदौहवर आ्णादाकरौषात् 
स्वरूपणाभिन्नः तस्य विकारापुरुषाथयोगित्भसङ्ग 

चैवमिति विपय्येयपयवसानेन खापाद्यस्य धुमाभावस्यानिष्टता स्फु- 
रीक्रियत इत्यथः । धूमामावेनेति । धूमाभावेनारन्यभावे व्याति 
सति अभ्ित्व व्यस्षिकश्षणमङ्गे प्राघ्चातीत्यथः। घूयाभावनारन्यभावो 
व्याप्त इति प्रथमान्तपाठःऽप्ययमेवार्था द्रष्टव्यः । व्यािरूपमङ्गमुक्त्वा 
प्रतिघातादिकमप्याह । नचेत्यादिना । अत एवेति । धूमस्य श्र. 
त्यक्षसिद्धत्वादेवेव्यथंः । पृवौ दर्षत इति । प्रामाणिकधूमपरित्या- 
गरूपध्रसञ्जनीयमदभिन्नस्तकों दित इत्यर्थः । विक्रारापुरूषाथयो- 
गित्वप्रसङ्ग इति । इंदवरस्य स्वरूपतः स्थावरजङ्गमात्मकश्रपञ्चा- 
भिन्नत्वे विकारित्वदुःखित्वे स्यातामित्यथः । अच्राधामाणिकयो- 
्चिकारित्वदुःखित्वयोःस्वतः पक्चाच्च्युतो न भवति। तर्द पक्षो 
निधूम एव वर्ततेत्यवमापादनरूपस्तर्को व्याप्यत्वस्वीकारापादना- 
द्प्रामाणिकस्वीकाररूपप्रसञ्जनीयमदभिन्नोऽपरस्तकं उक्तः । पञ्च- 
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इति । आत्माश्रयान्योऽन्याश्रयचक्रकानवस्थाकेवलानिषएटपस- 

कगमेदेन पञ्चविधः । तत्रात्माश्रयादयश्चत्वारः स्वविषये स्व- 

रूपासिद्धिमावहन्ति । पश्चपरस्तु व्पाप्य्रासिद्धयादिकम् । 

अन्याघीनतयेव नियतस्य स्वाधीनत्वाभ्युपगपे विरोधप्रसङ्ग 
[ द [9 

आत्माश्रयपरसङ्गः । यथा स्वेन स्वयमुत्पा्त इयादो । नियत- 
(^ श 9 न ( 9 (७ ० (२ द 

पू्वंसिद्धि कारणं, नियतोत्तरं च कायं नवेकमेकापेक्षया पूत 
# [स © न्ध | 

मपरं च स्यात् । अन्यथा भावामावसोहार्देन सवस्य व्यवहार- 
स्योन्पखनप्रसङ्ात् इति । अन्याधीनत्वानियमरहितस्य स्वा- 

धीनतया व्िरोधापादनपात्रश्रयाभासः । यथा स्वेनेव स्वयं 
वि न = न> (1 ^ 

पोष्यते ज्ञायते चेत्यादों। नह्यत्र कपेकते विरोधः स्वरूपतः सिद्धे- 
वि धत्वस्नुपपादयति । आत्माश्चयेति । स्वरूपासिद्धिमावहन्ती ति । 
काय्यै स्वेनवोत्पद्यते कायत्वात् इत्यनुमाने प्रतिकूलतया प्रवतेमा- 
नस्य स्वनैव स्वात्पत्तावात्मध्रयप्रसङ्ग इत्यदः स्वरूपासिखपा- 
दकल्वादिति भावः । व्याप्यत्वासिद्यादिकरमिति । पवतो वन्द्य- 
भाववान् पर्वतत्वादित्यत्च प्रतिकूलतया प्रवर्तमानः यदि वहिन 
स्यात्तर्हि धूमोऽपि न स्यादित्येवं रूपानष्टप्रसङ्गः पवते व- 
न्ह्यभावसाधकदेतोधर्याष्यत्वासिद्धिऽयाभेचारवाधान् संपादयति 

न स्वरूपासिद्ध मिति मावः । अन्याधीनतयेव नियतस्येति । अ- 
न्याघीनताव्याप्रसिद्धिकस्येत्य्थः । इदं च विशेषणे वक्ष्य- 
माणत्माश्रयाभासातिव्यापित्रारणाय । स्वयमुत्पद्यत इत्याद्ाविति। 
स्वस्मिन्नेव स्वयं वतैते इव्येतदादिपदग्राह्यम् । अन्यथेति । एकस्येव 
पूर्वापरभावयोरङ्खोकार इत्यथः । भावामावसोहादैनतिं । धा- 
गभावप्रतियोगिनोरेककालन्रत्तिप्रसङ्नेत्यथः । अत्रे्टापत्ति निवा- 
रयति । सर्वव्यवस्थोन्मूलनप्रसङ्गादिति । अन्याधीनतयेव नि. 
यतस्थेतत्परव्याव्यमात्माश्रयामासं ददोयति । अन्याधघीनत्वानि- 
यमरहितस्येति । नन्वेकस्यां पोषणक्रियायां क्ञानक्रियायां वा 
पकस्थेव कर्मत्वकतृत्वे न सम्भवत इत्यत आह । नहीति । त- 
श्र प्रथमे पोषणे अविरोधं दृश्यति । स्वरूपत इति । क्ाना- 
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नातथाभूतेन स्त्रेनेष स्वस्यैव तथाभावापादनस्य सर्वप्रत्यक्षसि, 
दधत्वात् । ज्ञानादिषु चेकस्येवाश्रयत्वविषयत्व थोः सह्योपलम्भाव् 
स्वातिशयापादनानभ्युपगमे स्ज्ञानाभावाभ्युपगमे च शृष्रादष्टा- 
यसवंचेतेनप्र्ृरयपदह्ववपसङ्गेन स्ववचनादिविरोधादिति । स्वका- 
येण स्वोत्पस्यभ्युपगमे विरोधपसङ्गाऽन्योऽन्याश्रयप्रसङ्गः । 
यथा देवदत्तः पिता यज्ञदत्तस्य तस्मिन्नेव च जन्मनि स एव त- 
स्येति । नहि स्वकारणात् पूर्व स्वस्य सत्ता समासत । पूर्ववत् 
स्वप्रागभावसमानकाछतप्रसङ्गात् । नद्यसति प्रागभवे कारणेन 
किंञ्ित्कायम् । नचासता कर्थण कारणस्योत्पादनं युक्तम् । 
तथा सति क कस्य कारणं कायवान स्यात् । एवं कारणेऽपि 
कायेसमनन्तरभावोनि भवनस्य प्राग मावाव्यवधानात् स्वकार्यस्य 

~ ^~ [ख 9 ^ [कन्द ् „3 

दो तदविरोधमाह । ज्ञानादिषु चेति । आदिपदेनेच्छदेषा- 
परिग्रहः । चष्टारष्टाथंति । सर्वेषां चेतनानां स्वातिशश्याथमेव 
अ [क [क [ 

लोकिकालोकिककार्यषु प्रह्त्तिदरनादिति भावः । स्ववचना- 
दिविरोधमुपपादयति । नहि स्वकारणादिति । पूवैवदिति । 
सअत्माश्रय इवात्रपि स्वस्य स्वकारणदहेतुत्वे स्वकारणभ्राग- 
भावकाटङ्ीत्तत्वावहयम्भावेन तस्य स्वप्रागमावकालडत्तित्वा- 

त्स्वप्रागभावसमानकाखत्वपरसङ्ग श्व्यर्थः । ननु स्वकार- 
णप्रागभावकाटे स्वप्रागभावो नाभ्युपगम्यत इत्यत आह । 
नह्यसती।ति । तदा स्वप्रागभावानङ्गीकरे स्वकरारणेन स्वयमेवोत्पधे- 
तेव्यथः । नतु स्वकारणप्रागभावक्राटस्य स्वप्रागभावका- 
खत्वेऽपि तदा स्वस्य ब्रच्यनङ्गीकारेण विरोधः परिहत इत्यत 
साह । नचासतेति । अयुक्ततमेवोपपादयति । तथा सतीति । 
स्वंषां स्वैकारणत्वसर्वका्यत्वयोः प्रसङ्ग श्त्यथैः । स्वका- 
यस्य स्वकारणत्प्रे विरोध उक्तः स्वकारणस्य स्वकायत्वेऽपि बि- 
रोधं दशयति । पवमिति । कारणे कायसमनन्तरभाविनि सख 
ति स्वसत्तायाः स्वप्रागमावाञ्यषहितकालड्त्तित्वावरय मावारस्व- 
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स्वप्रागभावपरिष्वङ्गपसङ्गः । यदिच कारणप्रागभावदश्ना्थां 
कायं स्यात् करं कारणेन साध्यं स्यात् । यच्च धूमेन बहिज्ञाय- 
ते तनेव च बहविना स एतेत्यादिषु ज्ञाप्यज्ञापकाद्यन्योऽन्याभ्र- 
यणम् । तत्रापि छृतावेव तद्भ्रम । धूमन्ञानेन वहिज्ञानं जन्यते 
तेनैव च तदिति । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । अन्योऽन्योपकारा- 
दिमत्रे तदाभासः । यथा सैन्येन राजा रक्ष्यते तन च 
सेनेव्यादि । नद्चनयोः शक्तेव्यापारादिकं वा परस्परोत्पाद्- 
म् । अन्यतः सिद्धशक्तेकयास्तु मुख मेदेनान्योऽन्योपकारः । 
एषं परस्परोपष्टम्भेन कष्ठा्वस्थनेऽपि द्रष्टव्यम् । त्रिभ- 

कायेकाले प्रागभावसतवप्रसङ्ग इव्यथः । तत्रेष्टापत्ति निवारयति । यदि 
चेति । कारणप्रागभावदशयां का्यसस्वे कारणमक्रिचित्करमेष 
स्यादित्यथैः । धूमेन वहिक्ञीयते बह्विनो धूमो क्षायत इति क्षप्त्यन्या- 
श्रयोऽपि क्ञानोत्पत्तावेव विश्राम्यतीत्याह । यच्चेत्यादिना । 
तदेवोपपादयति । धूमन्ञानेनेति । पवमन्यत्रापीति । क्तौ चक्र 
कानवस्थयोरणप्युत्पत्तवेव विश्रमो वोध्य इत्यथैः । स्वकार्येण स्वो- 
त्प्यञ्युपगम इत्यत्र काय्योत्पत्तिपदव्यावत्येमन्योऽन्याश्रयाभासं द- 
शयति । अन्योऽन्येति । उपकारादीत्यादिपदेन राज्ञा शावः पी- 
ख्यन्ते शबुभिश्च रजेत्यादिपस्परोपकरारो गह्यते । नतु पर 
स्पररक्षणानुकलशक्तिथ्यापारयोः परस्परजन्यत्वादुत्पस्यष्वीनोऽन्यो- 
न्याश्चरयोभ्त्रापि स्यदेवेत्यत आह । अन्यतः सिद्धश्षक्तिकयो- 
रिति । राक्षो भटानां च स्वस्वादष्टलिद्धिशक्तिकानामथदान- 
परनिवारणादिमुखलमेदेन परस्परोपकारो न विरुद्ध शति भावः 
परस्परोपष्ठम्पेन काष्राद्यवस्थानेऽपीति । निविष्डधकादयवस्थानेऽ 
पीत्यथः । भाषित हि व्याकरणभाष्यङृता इतरेतराश्रयाण्यपि 

काणि प्रवतेन्ते यथा ्िविष्ठन्धकमिति । ज्रिप्रभृतीनायिति । 
पतश्चान्योऽ्याश्रयेऽतिव्याप्निवारणाय । अनवस्थायामतिन्याधि- 
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भूतीनामवधिमतामन्योऽन्यं चक्रवदुत्पस्यपेक्षात्तौ चक्रक. 
भरसङ्गः । यथा कभ्रित् कोपीनसारः संकल्पयति न भ्रीर- 
कर षमाणस्येति परमाक्तवचनात् दृष्या धनञ्चुपशप्स्यते तेन 
चोपदामुखन राजानं प्रसादपिष्यामि रानप्रसदेन छन्धो- 

पकरणस्य मे कृषिरयय न दुष्करति । युखभेदेन तु तदाभा- 

सः । यथा अन्योऽन्यव्यक्तनुसारिणि बौ जाङ्करस्तम्बादिषवाहे 
दुःखजन्मपर्त्तिदोषपिथ्पाज्ञानपरिदत्त। “अन्नाद्भवन्ति भूता- 
नि" इत्यादिचक्रेषु । स्परस्मिन्नव विश्रमे हतज्रापि विरोधः 
नतु स्वसजातीय विश्रान्तां । तन्ञातीयप्रागभावस्य तस्य च 
विरोधाभावात् । अन्यथा सजातीयानां सर्वेषां समानायुष्कला- 

वारणायाह । अवधिमतामिति। चक्रवदिति । चक्रस्येबेत्यथैः । 
पतच्च वृत्तिमात्रे निदर्शन चक्रशाब्दात् “इवे प्रतिरृतो” इति 
सूत्रात्साददयेऽनुबतमाने ““लनज्ञायाञ्च" इति विहितस्य कन उपप- 
्यथैमिति द्रष्टव्यम् । कौपीनसार इति । दरिद्राण इत्यथैः । 
सङ्कटपप्रकारमेवाह । न श्रीरृषम!णस्येति । अशङृषीवलस्येत्यथः । 
अन्योऽन्यस जा तीयग्यत्तयपेश्षाबरत्तो तु चक्रकाभासख इत्याह । मुख. 
भेदेन त्विति । अन्योऽन्यञ्यक्त्यनुसारिणीति । भिन्नमिन्नव्यक्तिसला- 
पेक्चानन्तरभाववतीत्यथः । स्तम्बो गुदमः अप्रकाण्डस्तस्बगुटमावि- 
त्यमरः । दुःखजन्मेति । दुःखं नरकगभेवासंसम्भववतो जन्म उत्प- 
त्तिः ततः कर्मसु प्रवृत्तिः ततो दाषः चित्तमादिन्यं ततो मिः 
थ्याक्ञान ततो दुःखमित्येव परिच्रत्तावित्यथंः। 

सन्नाद्धवन्ति भूतानि पजेन्याद् न्नसम्भवः । 
यज्ञा दध वाति पजञन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ 
कमं ब्रह्मोद्धव विद्धि ब्रह्ाक्षरसमुद्धवम् । 
तस्मास्स्ेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रति तम् ॥ 
एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवतयतीद यः। 
इति गीते चक्रक इत्यथः । अन्यथेति । स्वसजातीयप्रागभवे- 

कौ 
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दिषसङ्गात् | अपयवसिताप्रापाणिकपवाहपसाक्तेरनवस्था। यथा 
ज्ञातेनेव सव ज्ञायत इति यदि किन्नियमं व्रूयात् तदा पूतेपूत- 
ज्ञापकज्ञानपरंपरपेक्षायां न कचिदपि विश्रमः । तत्र कप्यचिदप्य 
ज्ञाने तज्जञाप्यज्ञानासम्मवात् सवाज्ञानपसङ्कः । जिज्ञासिता 

विज्ञाने च ज्ञापकपरंपराज्ञानस्य दुःसंपादत्वाच्च स्बा्नानपेवा- 
पतेत् नचाबिच्छिन्ना ज्ञानसन्ततिः येन तत्तद्विपवेज्गातैरे 
वोत्तरोत्तरतप्निसिद्धः स्यात्। तस्मादत्नतिधक्षुरादिभिः तस्करेध 
ज्ञातेन लिङ्गेन शब्देन चाधेप्रतीतिरित्यनियम एवाङ्खीकार्थ 
इति । एवं सम्बन्धस्य सम्बन्धान्तर विशेदस्य विशेषान्तरे 
सामान्यस्य सामान्यान्तरेऽरयवस्यात्रयव्रान्तरे धारकस्य धारः 
कान्तरे दोषिणः शेष्यन्तरे अङ्गस्याङ्गान्तर नियन्त्रादर्निन्बन्त- 

रादौ च नियमेन।्युपगम्यमाने तस्यापि तथेत्यनवस्था ग्राह्या । 

अतः प्रपाणसिद्धेषु स्वपरनिवाहकेषु निरपेक्षषु वा विश्रमः सी- 

नापि विरोध इव्यथः । समानायुष्कत्वादिध्रसङ्गादिति । सर्वेषां 
सजातीयानामेककालख्त्वं वा स्यात् भिन्नक।रत्वे वजत्यं वा 
स्यादित्यथंः । समनयुक्तत्वप्रसङ्गादिति पाठस्तु ठटखकथरमादागतो 
न स्वरसः । ब्रह्मणि पय्येवसित रोषित्वानयन्तृत्वादिप्रवाह अति- 
या्िवारणायापयेवसितेत्युक्तम् । प्रामाणिके सामभ्राप्रवाहे अति- 
उथात्तिवारणायाव्रामाणिकस्युक्तम् । जिज्ञासितमव गृह्यत ईति 
नियमाङ्काकारेऽपे जिज्ञासाया इच्छात्मकत्वेन इष्यमाणज्ञानपूवेक- 
ज्ञानत्वात् तज्क्षानेऽपि जिक्ञासापेक्षायामनवस्थायां सवेवस्तु- 
ज्ञानाभावः प्रसज्ज्यत इत्यथैः ¦ ज्ञापकपरपराज्ञानस्येनि । ज्ञापकस्य 
परपराज्ञानस्येति विग्रहः । ज्ञानहेतुभूतनजिक्ञालामूलज्ञानपरपराया 
इति यावत् । ननु सामग्रीप्रवाहवत् ज्ञानसततिस्वाकारान्नानव- 
स्थेत्यत आह । नचेति । आनयम पवति । उपलक्षणमेतत् जि- 
ज्ञासितमनजेज्ञासितं वा गृह्यत इत्यनियमोऽप्यङ्खोकाय्यं इति भावः । 
स्वपरानवाहकष्वातं । सम्बन्धस्य स्वपरावाराशप्रतातहतुत्वात्सा 

४४ 
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काये इति । प्रमाणसिद्धभवाहपसक्तिस्त्वनवस्थाभासः । यथां 
यदि सामग्या अपि सामग्री स्यात् तस्या अपि सामण्नयन्तरेण 
भवितव्यम् । एवमुपयुपरीति । नद्यनादि सामग्रीभवाहाभ्युपगमे 
कशथित्ममाणविरोधः । उत्तरोत्तरासिद्धिर्गा येन सिद्धानव- 
स्थापि दूपणमिष्येत । एवं विुद्रव्येषूपाधिभिरबच्छिद्यमनिष्वा- 
यामविस्त।रघनभागान्तरपरपराभ्युपगमेऽपि न तदुद्रव्यस्वरूपस्य 
सिद्धानां बा भागानां काचित् क्षतिर्येन सच परिभितस्वमाव- 
मपरिपमितपङ्गीक्रियेत । अन्यथापि परिपितमभागपरद्शान्तरपरपरा- 
नुसारणाप्यनवस्था दुस्त्यजा । कस्यचिदपि स्वाभावविशिष्ट- 
प्रदशान्तराभवे विमुत्वप्रसङ्गात् । एवं ष्टान्तदेतुपक्षादिषु तजना- 

मान्यविदोषयोाश्च स्वपरव्याटृत्तिवुद्धिह तत्वाच्च स्वपरनिबौहक- 
त्वम् । ब्रह्मणः ह बिनियन्राद्यन्तरानपेक्चत्वात्परमाणोरवयवनिरपकश्च- 
त्वाच्चरमाङ्गस्याङ्ग(न्तरनिरपेश्चत्वात्तषां निरपेक्चत्वामिति विवेकः । 
अनवस्थाभासान्तरमप्युदाहरति । एवमिति । सक्लमूतेद्रञ्यसंयोगे 
स्वसवन्धिमिरदंधविपुदैः पदार्यरुपाहितानां दैर्यतरेषुट्यनिविडश्रः 
देहामदानामो पाधेकानामनन्तानामप्युपाध्यानन्स्यवत्प्रमाणसंप्रातिप- 
च्रत्वेन तदनवस्थाया अदोषत्वित्य्थः । येन सवेमपरिमितम- 
ङञक्रियेतेति । विभुद्रव्यभागानन्त्यस्यापि दोषत्वे विथुद्रव्यस- 

बन्धिनां स्वाभावसमानाधिक्ररणानामनन्तोपाधिकभागानां प्रलिद्ध- 
ये तदुपाधिभूतदीघेविस्तृतपद्ा्थनां महीमहीधरजलधिष्रश्चतीनाः- 
मपरिमितत्वमङ्खकाययं स्यादित्यथः। अन्यथापीति । विभुद्रव्येऽनन्त- 
आआगानङ्गीकारेऽपोत्यथंः। परिमितभागप्रदेशान्तरेणापीति । परिमि- 
तभागानां महीमदहीध्ररप्रश्रतीनामपि स्वसतबन्धितत्तत्पद्ाथीव- 
च्िन्नप्रदे रायेद्ानन्त्यस्यावदयभावनानवस्था दुवारेत्यर्थः । यदि 
चेतादरप्रदेरानन्त्यक्ृतानवस्थापरिहाराय महीमदीधरादिष्वपि 
ससर्गिणासुपाश्ीनां स्वामावसमानाधिकरणप्रदेशान्तरं नाङ्गीक्रियते 
तर्हिं महीमहीधरादेसम्बाधनां प्रदेयोपाध्ीनां स्वाभावासमाना- 
धिक्ररणत्वेन विभुन्वमङ्गाङृत स्यादित्याह । कस्याचदपीति। सि. 

वण -- 
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तीयान्तरपिक्षानियपमिच्छतोऽनवस्था । अनिच्छतस्तत्पसङ्ग 
तदाभासो ग्राह्यः । आत्माश्रयादीनामेषां चतुर्णा साध्यस्य 
सिद्धत्कारमतिपादनमुखेन दुपणत्वम् केवखानिषटपरमङ्गं तु 

पेथद्रिते व्यापकानुपरन्धित्रिरोधेनति । एतेषामेव प्र 
कारमेद्ात् प्रतिवन्दिसमवचनोभयतःस्पाशादयः प्रसङ्गभदा द्रष- 
व्याः । पज्नञापरि्रिणे तु केवलानिष्टमसङ्गपेव द्विषा कृत्य 

षोढा तकां उक्ताः| 
आत्पाश्रयणमन्योऽन्याश्रयणं चक्रकं तथा । 
अनवस्था विरोधश्ासम्भवशरेत्यमी बुधः इति । 

तत्रान्त्ययोश्चवं लक्षणशरुक्तम् । 

दधे दष्टान्तहेत्वादौ साधनप्रडनपूर्वकमनवस्थाभाववचःपसङ्गसम- 
जातीयव्युक्तप्रसङ्कस्मजा ति वादिनः दान्ते तुपक्चादिष्वपि दश्रान्त- 
हेतुपक्चपेश्चानियमाङ्गोकारेण स्वञ्पाघातक्रणदे स्यात् । प्रति- 
वादिनस्तदनङ्गीकारात्तं पत्यनवस्थापादनऽनवस्था न स्थादिव्यथैः। 

आत्माश्चयादीनां चतुणौ दूषकताबोजमाह । आत्माश्चयादीनामिति ॥ 
साध्यस्य सिद्धवत्कारभरतिपादनमुखेनति । सिद्धत्व साध्यत्वयोरेका 
धिकरण्यविरो घथ्रदशेनमुखेनत्यथैः । पृवेप्रददित इति । अप्रामा- 
णिकस्वीकारपरामाणिकपरित्यागप्रसञ्चनरूपद्वेविध्यवत्तया पूर्वोक्ते 
इत्यथः । प्रतिवन्दीसमवचनोाभयतःस्पादादय इति । यदि परष- 
आस्य मिथ्यात्वं स्यात्तं ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादित्यत्रा- 

निषएठापादन शरतिवन्दी । यदि प्रामाणिकत्वेन ब्रह्मणः सत्यत्वं 

स्या्तद्ये भपञ्चस्यापीति साम्यापादनं समवचनम् । मिथ्यात्वं 
मिथ्या वा नवा यदि मिथ्या तर्हिं प्रपञ्चस्य सत्यत्वान्न, 

ब्रह्मातिरिक्तनिषधसिद्धिः । यदिन मिथ्या तर्हिं तस्येव सत्य 
स्वेन न ब्रह्मातिरिक्तनिषेधालद्धिरिति सभावितकोरेद्धयेऽ्प्यनि- 
छापादनमुभयतःस्पारा । स्पश वाध्रन इति धातोभीवे घञि स्पाश 
इति रूपम् । अस्तिक्षीरादित्वादुमयतःस्पालेति बहुनीषहिः। अः 
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स्ववागिविराधो यत्र स्याद्विरोधः स प्रकीर्तितः । 
सवपरमाणासिद्धत्रमसम्भव उदाहृत इति ॥ 
एवे च ताबुद।हुनो । 
वन्ध्या मे जननौत्वेष व्रिरोधः स्वोक्तित्राधतः। 
दशे शङ्गुदस्थादित्यवपादिरसम्भव इति । 

अत्र॒ व्य।प्त्या्ेकेकवेकल्येन केवलानिषटटभसङ्गाभासप- 
श्चकमुदाद्वियते । तत्र व्या्निश्ुन्यो यथा । आत्पाणुध्त् त- 
त्कपेणा देशान्तरे फलं न स्यादिति । नहि कर्मणः फलटक- 
रणत्वमाश्रयसयोगादिमुखनति नियमः । तत्तत्कपसाध्प- 

देवतानुग्रहनिग्रहमुखेन तस्सिद्धेरागमिकल्वात् । परस्या दे. 

वतायाश्च वैभवात् सङ्कल्पमहिम्ना च साववंश्रिकफलजननोपप- 
तेरिति । भ्रतितकङ्प्रतिदतो यथा । परागसतेत् कर्यं ष 
शरादपि शङशविषाणव्रदनुत्पत्तिपसङ्ग इति । तत्र॒ प्रतिपरवङ्कः घ्रा 

गपि सचेत् प्रकृत्यादिवदेवनुत्पाद्यत्वप्रसङ्ग इति । नहि 
स्त्र व्यक्तयर्थो व्यापारः व्यक्तो तदसम्भवात् । अन्यथा- 
नवस्थ। दि पिसङ्गात् । विपयैयपयेवस।नरदितो यथा । न सत्यं स्थु- 
ठे विरुद्ध धमरसंसगेथसङ्गादिति । नह्यत्र विरुद्धधरमं सर्गो इयते 
देशकालदशावयवपरतिसम्बन्ध्यादिमेदेन तत्तद्विरोधपरशषपनात् । 
इष्प्रसङ्गो यथा| ईन्वरसस्े नित्यस्पापि वेदस्य तदधीनत्व- 

दिपदेन गौरवलाघवतकयोग्रेहणं कवलानिष्रभरसङ्गमासान् प- 
आध्रोदाहरति । अन्नेति । नियम इति । कठृनिष्ठापूवेस्य 
.फठजनकत्वानङ्गीकाराद्रिति भावः । अन्यथेति । व्यक्तेरपि व्य- 
्ात्व इत्यर्थः । देशकाटेति । अच्चिव्यतिरिक्ते देशे ऽस्थुलस्या- 
पि अच्चिरूपे देशो अङ्कनादस्थोाट्यं दश्यते तत्र देशतो विरोध- 
परिहारः । घृतपानपूपधरकाटे अस्थोल्यं चरुनपानोत्तरकालं स्थो- 
स्यं तत्र कारतो विरोधपरिहारः । दः पिण्डावस्थायामस्थुल- 
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प्रसङ्ग इति। नद्यौ पनिषदे नित्योऽपि बेदः स्वतन्त्र इष्यते। तदान्ञा- 
९ ५७३ 

रूपत्वात् । क्रमभङ्गामवरेऽपि भरवेतनादिषु संया तदधीनत्वाच । 
अनुकरखप्रसङ्गो यथा । अस्ति चदीश्वरः उपनिषदपि प्रमाणं 
स्यादिति । नह्य बएटता।पात्रम् अपित्वराह्वर पिद्धिहेतुत्र पपीति पर- 
पक्षस।धक्रत्वात् पृथक् करणम् नही स्रं विवक्षितसाधकप्। अन- 
भ्नित्वे हक्षवचखप्रसङ्ग इत्यत रक्षसम्बन्धस्येष्टत्वेऽपि वन्ह्यभावसा- 
धकत्वाभावान । नच विवक्षितसाधकरं सवपिष्ट् अभ्रिपचे सालो. 
कत्वप्रसङ्क इत्यत्र प्रत्यक्ष विरुद्स्पालाकस्य सापकस्वेऽप्यनिष्ट- 
त्वादि्येके । परविपक्षे दण्डभूतस्तु तकः परपक्षानृङ्क इति 
पण्डिताः । यथा स्थूरपलछापिनो बौद्धस्य नस्थृल्मिदं त- 

त्वेऽपि घरावस्थायां स्थाल्य द्यते तत्रावस्थाभदेन विरोधपरि- 
हारः । सर्पस्य शिरोदेशे स्थुलस्प पुच्छदेशे छक्ात्वं तत्रावयवमे- 
देन विरोधपरिहारः । घट। पक्षया स्थुटस्यापि रथादेः पवेतापक्चया 

छरात्वं ददयते तत्र प्रतिसम्बधिमेदन प्रचयद्रन्यान्तरसयोगा- 
दयो विरोधपरिहारा अ!दिपदेन गरह्यन्ते । अता न सुक्ष्मपरमाणु- 
पुज्जमात्रत्वं जगत इति भावः । नन्वनुकूलप्रसङ्गो ऽपीष्रभ्रसङ्ग इति 
ततः पृथक्करणं व्यर्थमित्यत आह । नद्यत्रति । इष्टानुकूरप- 
सङ्गयोः पृथक्करणहेतुतया श्टानुक्कुलयोर्भदमुपपादयति । न- 
हीष्ठमिति । प्क इति । 

्यासिस्तकोप्रतिहतिरव सानं विपय्येये । 
अनिष्टानयुक्रूखत्वे इति तकाङ्कपश्चकम् इति । 
तकंस्याङ्गपञ्चकनेयत्यवादिनेा तैकशब्देन गृह्यन्ते । 

परविपक्षे दण्डभूनस्य तककस्य परपक्लानिष्टत्वे प्रति प्रक्लानूकूलत्वे- 
न परपक्चाननुकूखताया अप्यवद्यभावात्तकंस्य चत्वारयेवाङ्गानि तथा- 
चेकाङ्गवेकल्येन चत्वार पवाभासा इतिस्वमतमुपन्यस्यति | परविपक्ष 
दति । परपक्ताचुकुल इति । तकधरयोक्तृपक्ाजुक्रख इत्यथैः । यथा 
स्थूखापलापिनो बोद्धस्येति। विपक्ष दण्डभूतस्तकंः प्रयोक्तृपक्षाजुक्कल 
दत्य नुषञ्ज्यते । पतदेवोपपादयाति । नास्थूटमिति † तथोपटम्म- 
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यपलम्भव्रसङ्गादिति । स्थुटसाधकस्य दस्थूखपक्षवधक्रो - 
ऽतुकूकः। एते च तको भासा अनुमानामासान्तमाविपक्षेऽपि भा- 
वा दुकेः पृथगुद् माववितुमुचिताः । तकस्य पृथक् भरसिद्धव्यव्रहारथ- 
त्वेन तदाभाक्ानामपि तथेव व्यवहारोपपत्तरिति । स्थितं तावत् 
सावान्तरमेदेहत्वाभासेः । सापराधेः पुरुषैः भणीतानि वाक्श- 
न्यागमापमासाः । स्पव्रिपरम्भपपादाकश्चक्तयश्च प्रणतगाप- 

पराधाः । तत्र श्रममूल आगमामामो यथा । परति गुरुत्ान्नि- 
त्यं पृथिवीत्यादिराहतादीनामुपदंश्ञः । विभ्रछम्भमूा यथा । 

अयमः काञ्चनत्वादिवदा चण्डां संस्कारविश्चषवशात् ब्राह्म 
णत्वादिद्धिरिति कापाछिकादीनाम् । प्रमादमूला यथा । व्या- 
सङ्गादिदशाविक्षिप्तचतसां प्रामाणिकानां स्वपक्षपरपक्षसंकरा- 
युपदेशः । अशक्तिमूलो यथा । तखविदमृजूनामवहितानाप- 
प्यपटुकरणत्वादिवज्ञादक्षरादिविपयां सवान् व्यवहारः । सो- 
ऽपि हि श्रोतुरथान्तरचरमादेहेतुलादागमाभासः । एवमधिज्- 

प्रसङ्गादिति । अस्थूखतयोपलम्मप्रसङ्गादित्यथः । अचुकुक इति । 
तथा च स्थूलपक्षानुकरृलस्य तकंस्य स्थुखापलापिपन्लाननुङ्कृलत्वम- 
वजनायामति मावः । नच तक्रस्याचुमनाप्रथग्भाकववणनात्तद्ाभासा 

अपि हेत्वामासान्तभूता पतेति ततः पृथङ्निरूपगमयुक्तमित्यत 
अह् । पत चति । क्ररषपत्तस्याममामासस्य कुश्चणमाह् । सपरध- 

रिति । उपदेश इति । हेत्वाभासमूलाुमानमूखत्वादस्यागमस्या- 
गमाभासत्वमिति मावः। कापलिकादीनामिति । उपदेश इत्यनु- 
षज्ञ्यते । ऋजूनामिति । अविप्रलम्भकानामिन्यथः } नन्वशाक्तिमूल- 
स्यागमस्य यथाथवक्तृज्ञानजन्यत्वात् कथमाभासत्वमित्यत आह । 
सोऽपिदहीति । वाकयमपीति । आगमाभास इत्यनुषज्यते । तस्यापि 
तात्पयेभ्रममूकत्वादागमाभासत्वं युक्तमवति भावः । ननु तदथं बाध- 
कस्य तत्परता कुतो नास्तात्यत आह । कचिद्धीति। ज्योतिषमिति + 
तथा च त्वनिणेये ज्योतिषे प्रमाणयतां सूयादिभूम्यघोयमनवाक्यं 
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तज्ञाञ्चवि रोषेऽनधिकरतक्षाञ्चप्रतत्परमपि तत्परंयाजयतां वाक्यम- 
पि । कचिद्धि किञ्चिन्छद्लपधिकरोति । यथा ज्ुभाशुभ- 
कालेषु ज्योतिषम् । श्रोताचुष्ठानक्रमे करपमूत्राणि । आचारेषु 
धमेशाख्राणि सगेपरतिसगादिष्ु पुराणानि । चिदचिद्धिषेक- 
मात्र सांख्यम् । साङ्पपाधिस्वरूपे योगः । अधिकारः 
विशषनियतानन्यमजनप्रस्थान पञ्चरात्रम् । बास्तुत्िभागा- 
दिषु शिस्पव्रिद्यादयः। पथ्यापथ्यद्रव्यविमागादिषु आयुधंनु- 
गोन्धर्वैबेदादय इति । तेप्वापेङतशासखतवरिरोपरऽनि ङतं शास 
मन्यपरं नेतव्यम् । तदेव तत्परं वु्राण अगममापेन निः 
गृहत । अत एत्र हि संख्यादेः कचिदंशे परिग्रहऽपरि- 
ग्रहशच । नच * ¦ 

सांख्यं योगः पश्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। 
आत्मप्रपाणान्यतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः | 

इत्यादिपिः सांख्ययोगपाश्युपातानापपि यथोक्ततास्पयेण 
कृत्स भरामाण्यं शद्म् अत्यन्तातीन्दियाथव्रिषयतया हितुहन्त- 
व्यत्वमात्रे निषेधात् नहि तादे विषये हेतुमिधिधातुं निषेद्धुं 
वा शक्यम् । न च हेतुहन्तव्यत्वानिषेधमात्रात् श्रुतिहन्तव्यतल्रमपि 
निषिद्धं स्यात्। अतुरयवरयो विरोधे हीनस्य निग्रह वह्यं भावात्। 

तत्परविष्णुयुराणविरुद्धत्वादागमाभास इति भावः । पथ्यापथ्यद्रन्य- 
विभागादिष्वति । पथ्यापथ्यविभागे आयुर्वेदः । अखशखरा- 
दिश्रयोगे धनुवदः । षड्जादिस्वरभेदे गान्धवेवेदः । राजनी- 

तावथेदाख्रमिति विवेकः । नन्वधिङ्कतागमविरुद्धा थौवबेधिनो- 
नधिङृतस्य का गतिरित्यत आह । तेष्विति । निग्रहावरयं 
भावदिति । तथा च श्रुततिविरुद्धेऽप्ं सांख्यादिकं प्रमाणयन्नाग- 
मामासरेन निगद्यत पवति भावः। पवं श्रुतिचिरुद्धेऽयं स्मरति प्रमाण- 
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पौरुषयार्पौरूषयतव्रिरोधे पौरुषेयं हीयते । पौरूषयेष्वपि परिग्रहा- 
दितारतम्यात् परस्परवलाव्ररञ्यवस्या । परिग्रहादिसाम्येऽप्यैदं 

(अ ¢ = (न =, ® = ( [> # 

पयान्यपयाम्यापथतच्छव्यवस्थेति । चककष्वाप् पिन्रादबाक्ष 

प्रमाणं कुदकाद्िवाक्यपप्रमाणपिति स्थिते कविर्देज् गुणदोष- 
सम्भावनया दृषटमन्यथास्रम् । सेदिग्धप्रामाण्येष्वपि वाक्येष्वा- 
गमामासल्वमेव याथाथर्ेऽपि प्रत्ययजनकत्वामात्रात् । तदर्थं हि 

पुरुषः प्रपाणपुपादत्त । अन्यथा चन्तविपरलम्भकादिवाक्या- 
नामपि वाच्छिकाथमम्भावनया प्रामाण्यपरसङ्गः। नच तथा 
लोकिकाः परीक्षका वा प्रतियन्ति । 

अताये नाप बाह्यनां व्याहाराः ङुदशामपि। 
नते टृषटेष्वदृष्ष्वप्यर्थष्वादरग चराः ॥ 

यतोऽप्यागमामासनित्रहोऽस्तात्याह । पोरूषेयेति । पवं सर्वदिष्ट- 
परिगरदीतमयुस्ष्तिविरुद्धा्थं स्मरत्यन्तरं प्रमाणयतो ऽप्यागमाभा- 
सनिग्रहोऽस्त्यवन्याह । पोरुषयेष्वपीति । बलावल उ्यवस्थेति । ““मनु- 
स्म्रतिविरुद्धाया सा स्मरतिन प्रश्स्यत''इति स्म्रृतेरिति भावः । पवं 
“कटो पाराहारस्मरृतः'मिति कारविङ्ञोषतत्परपराशारस्खछतिविरुद्धभ्थ 
काट विक्लेषरपरस्म्रत्यन्तरंप्रमाणयतो ऽष्यागमामासनिग्रहाऽस्तीत्याह। 

परिग्रहादिलाम्येऽपीति । नन्वाप्तानां मतुवरिष्ठादीनां स्शरतीनां भ्र- 
माणतया व्यवस्थितेः क्रचिद्प्रामाण्यं कथमुपपाद्यत इत्याहाङ्ख कचि- 
दशे ऽप्रम/ण्यसलम्मवं दष्ान्तमुखने पपादयति । छोकिकेष्वपीति । ̀  
अन्यथात्वामिति । नथा च व्रमाणतया उ्यवस्थितानामपि मन्वा- 
दिस्नृतीनां श्वुतिविरुद्धांशेऽ्रमाण्यऽपि ओत्सर्मिकं प्रामाण्य न व्याह- 
न्यत इति भावः । निर्णीता्रामाण्यकरे युक्तमागमाभासत्वं संदिग्धा- 
प्रामाण्धके प्यतिदिशति | संदिग्धेति । याथार्थ्यऽपि वेदाविरुद्धत्वेन 
सम्भवयाथार्थष्वपि बाद्यकुदष्टिन्यवहारष्वना्षमूकत्वनिश्चयेन 
श्रोतुस्तदथं निश्चयाजननाद्थेत आगमाभासत्वमेवेति भावः । किम- 
दृष्ट तदुक्तिभिरिति । निश्चितप्रमाणमावैवेदादिभिरेव तन्निणयसम्भ- 
वादिति भावः । स्वोक्ताथं मनुवचनं प्रमाणयति । या वेदबाह्या इति । 
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टे करियुपदशेन किपदृे तदुक्तिभिः। 
न खसतीन्धिये वस्तुन्यस्ति पुसां स्वतन्त्रता ॥ 
पत्यक्षादेरसाध्यषु दवेषु वस्तुषु । 
किमन्धेः सति सूय कः खद्रोतमनुधाव्रति ॥ 
“या वेदबाह्याः स्मृतयो याच काश्च इुटषटटयः। 

सर्बीस्ता निष्फलाः प्रेत्य तपानिष्टरा हि ताः स्पृताः” ॥ 
इति मन्वादयश्चाहुरध्यक्षितपरावराः । 

यषां यटच्छादऽपि श्रूषते विश्वभेषजम् ॥ 
‹“पमन्बथेविपरीता च या स्मृतिः सान क्षस्यते" | 
इति स्मतेभिरेबोक्तपतधिन्त्यं वलावरम् ॥ 
““सचख।त्तजायते ज्ञानं रजषो छाभम एव च। 

भरमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमव च'' ॥ 
इति स्वय भगवता गुणकाय्य॑मगीयत । 
अतः सर्वोत्तरादेशसंनिधावन्यथापनम् ॥ 
इतिहासपुर।णष्वरप्यन्योऽन्यपारेपन्यिषु । 

ऊदष्टयः। वेदिकतया छन्ना वेदाथविष्ावकाः छङ्करादयः। यषामिति। 
"यद्धेकिञ्चनमनुरवद् च ्षजमिति( १) श्ुतरिति भावः ।नजु| पोरव- 
ध. 1 1 क 4 
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इत्यत अह । मन्वबथावपरसतात । घुर णाममष्वाप सास्वर्काना 

चखवर्वमन्येषां दावेस्यं च ज्ञापयितुं मगवता गीतं गुणकाय दश 
याति । सत्वादिति । अते इति । तस्मात्सत्वान्तरादेशानां सास्व- 

कपुरूषध्रणीतपुराणागमानां प्रमामूटत्वनाज्ञानलोभमोहध्रमादा- 
स्पृष्टानां सन्निधावन्येषां राजसतामसपुरुषप्रणीतानां तषामन्यथापनं 
 अन्यथानयन युक्तमित्यथेः ॥ तथा च साच्विकपुराणादिविरेच 
राजसतामसयादुबटत्व सानच्ितमवत्याह । इ।तहासात । चखा- 

९ ताश्डय ब्राह्मण श्रतिः । 

४९३ 
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स्वमूरगुणभदेन बखावख्विनिश्चयः ॥ 
मत्स्यादि षु पुराणेषु परस्परविराोधिनाम् । 

पुराणानां व्रिभागो दि तत्परोक्येव सापितः॥ 
^“ यस्मिन् कल्पे तु याक्तं पुराणं ब्रह्मणा बुरा । 
तस्य तस्यतु माहात्म्ये तत्स्ररूपेण वरण्मैते ॥ 
अग्रः ज्ञिवस्य महारम्यं तामस्रषु प्रकीर्त्यते | 
राजेषु तु माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 
साचिकष्वथ कर्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः। 
तष्वेषर योगसतिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम् ॥ 
संकीर्णषु सरस्वत्या इनद्रस्ये'"त्य(यनुक्रपात् । 
्रष्टव्यमेतद खिलं स्पष्ट पुरुषानेणेये ॥ 
वेदार्थसंग्रहे चेव भाष्यकारैः प्रद शितम् । 
नच प्रजापञ्युपतिपरभृतेनास्ति विभ्रमः ॥ 
मेधावि ्रदातत्सिद्ारेषां व्यसिन साधनात् । 

वलनिणेय तात्पर्येणेव मात्स्यादिषुराणेषु साचिकराजसख- 
तामसवभागः त इत्याह । मात्स्यादिष्विति । साधित इति । 
अन्यथा विभागेोक्तरवैयथ्यमेव स्यादिति भावः । सास्विकराज- 
सतामसविभागसाध्कानि मात्स्यपुराणवचनान्याह । यस्मिकल्प 
स्विति इन्द्रस्येव्यन्त्येन । अचुक्रमादिति । साधित इति पू्रेणा- 
न्वयः । पुरूषनिणेय इति । पुरुषनिणय।ख्ये गन्थ (१)इत्यथः । नतु 
सवैज्ञानां भ्रजापतिपश्ुपत्यादीनामज्ञानान्यथाज्ञाने कथं सभवत 
इत्याशङ्य परिहरति । नचति । व्यासेन साधनादिति । मे- 
धारस्य पुनरमधरासंपत्तेश्च भारते मधघुकेटमाच्युपाख्यानेषु विस्त- 
रेण प्रतिपादितत्वादित्य्थः । ब्रह्मादौ नामन्ञानमुपपाद्य प्रतारकत्व- 

\ नाथमुनिविरचितः पुरुषनिणयोनाराण परत्वप्रतिपाद्कः । 
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“त्वे हि रुद्र महावाहो मोदशाच्ञाणि कारय॥ 
अस्पायासं दशोपेत्वा फलं शीघ्रं प्रदशय । 
अहं मोहं करिष्यामि यो जन॑ माहविष्यति'' ॥ 

इत्थं भगवद्।देश्ाद्यक्ता चेषां प्रतारणा । 
“अबुद्धिपूर्वकः सगेः प्रादुभूतस्तमोमयः'' ॥ 
इत्यादिभिः स्य।देतेषां प्रपादाशक्तेसम्पवः। 

अतः प्रत्यक्षवेदादेः सत्पारग्रहश्ाछिनः॥ 
विरुद्ध पीडवरवचोऽप्यागमाभास एव नः | 

परत्यक्षाद्याभासनिरूपणनेव स्मृत्याभासाश्च निरूपिताः 
तन्सम्यक्त्वतद मात्रानुत्रिधानात् स्पृतिसम्यक्लतद् भावयोः । 
अथापि स्मृतिपापाण्यविच्छन् कश्चितमतिङ्गातेऽ्ये यदि भ्रान्ति 

मूलां स्ति भमाणतया पुरस्छयात् तदाभासलश्द्धाग्पम् । 
न हि स्पृतिरत्र प्रपाणपित्युक्तं न तन्मूकं प्रपाणपितिं 
साक्षादुत्तरं स्थात् । नच स्पृतिरित्यवाप्रातराण्यं वक्तुं शत्यम् । 
तद्याथात्म्यस्य वक््यपाणतसरात् । अतः पुरस्छरृतस्य स्म्ृति- 
विशेषस्पापामाण्ये परथपपुद्धविते तत्पमथेनकन्नायां मूला- 

मपि ध्रमाणमुखेने।पयादयति । स्वं हीति । तेषां प्रमादाश्की 
अपि प्रमाणत उपपादयति । अबुद्धिपूवक इति । तस्मा 
व्यक्षश्रुतिमन्वादिस्म्रृतिसाचिक्पुराण।दीनामविर्गतदिष्रपरित्रहशाः 
चिना विसेधेऽन्यषामागमाभासत्वमेवत्युपसहरति । अत इति । 
श्दवरवचोऽपीति । राजसतामसदुराणागमादिषु भगवदुक्तित्वेन 
दशितानामप्यागमाभासत्वमेवेत्य्थः । तथा च केपरुत्यन्यायेन तद्- 
वोचीनवचनानामागमाभासत्वं सिद्धमवति भावः । ननु भ्रान्ति 
मुलस्यतिषुरस्कारे तन्मुखप्रत्यक्चादयाभासत्वस्यवोद्धाउयत्वार्स्मु- 
व्याभासत्वोद्धावनमयुक्तमित्यत आह । न दीति । कटधौतभेति- 
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नुभवसम्यक्त्वरादित्रैचारावतार इति युक्तः पन्थाः । तत्र प्र 

त्यक्षामासमूरस्परत्यामासरो यथा । आनीत्तदा गगने गन्धरव- 
नगरमिति । अनुमानाभासमूलो यथा । कल्धो।तमिति परि- 
गृीतरक्षितकम्बुशकलस्यास्ति मे तदङ्कढीयकाहैदरन्पापिति । 
आगमाभाममृदो यथा । उपच्छन्दितस्यार्भकस्य पव; पानेन 
शिखा मे वाष्यत इति । एवमेव वाद्यानां कुदृष्टीनां च तत्त- 
त्मवन्धकरणदहेलवः स्मृत्याभासा द्रष्टव्याः । ए तत्तत्सश्ञयमूखा 
स्प्रतिरपि तथा तथा सज्ञयात्पिका तत्तज्लनकमस्काराणां स्व- 

मूकानुरूपस्मरृति जननशक्ततथैव हि स्वसामर््योत्पत्तिः । यथा 
जङ्गयस्थावरर्बा जानां स्वतस्तत्तदनुरूपचराचरारभ्भकत्वं विनाशे 
परतिवन्त्रे बा नारम्भः। वेगुण्ये का्तरगुण्यं सहका्यैन्तरव- 
श्ाच जातिगुणान्तरविरिष्टकायारम्भः । एवं संस्कारवीनेष्व- 

परिग्रेहीतति । चाक्चिश््यादिलिङ्कमुकरूप्यञ्नमनः परिगरहीतर- 
क्षित शुक्तिशकलस्यत्यथः । एवमेवति । क्य कुदा दस्ति ष्वपि यथा- 

योग्यं प्रत्यक्षाभासरादिमरुटत्वार्स्मरुल्याभासत्वमवेत्यथैः। संशायरूप- 
स्मरतः स्मरत्याभासतां वक्तुं सदायरूपपूवानुभवस्य संस्कारद्वारा 
स्वसमानाकरारस्स्रुतिजनकतां समथंयते । एवामेति । पतेन निश्चय 
स्येव सस्कारजनक्त्य स्मुतिजनकत्वं च न खदरायस्येति वदन्तो 
नयायिकाः प्रत्युक्ता इति भावः । त्र सदायजन्यसं स्कारस्य स्व- 
मूत्ाचुभवसमानाकारस्य स्वमूटानुमवसमानाकारस्घ्तिजनकन्वं 
णान्तमुखन समर्थयते । यथेति । वौ जस्य सजाती यार म्भकतानियमे 
व्यभिचारमाशङ्क्य परिहरति । नादा इत्यादिना । वैगुण्य इति । 
व्रीहिवीजानां रोषगादिसस्कारवेगुण्ये कार्य्ये विच्र्यमाववहुफला- 
नारम्मकत्वादिवेगुण्यदरोनादिति भावः। सहकाथन्तरवशाच्ेति। 
यथा व्यासबीजस्यापि क्षत्नियदाद्रन्नेत्रादिसहकार्यन्तरवशात् 
क्षत्रियत्वद्ुद्रन्वभ्नानिविरिएटध्रेनराष्टूविदुराद्यन्पत्तिः । यथा वा 
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पि प्रवरटसुखदुःखपापक।टवेप्रकषादिमिविनषटेषु प्रतिददधे 
न तत्साध्या स्मृतिः । वेगुण्पे त्रनुभूौक 

[क 

प्रमोषः । प्रस्युत्पन्नक्ररणादिसहकारिसननिषां प्रत्यभिज्ञा 

तदाभासाच्रारम्यकत्वपिति सांृष्टिकपेतत् । ततश्च सस्का- 
राणां स्वतः पब नुभव्रसप्रानाकरस्मृतिजननस्वाभाव्पात् स्पृति- 

रपि संशयविपर्ययवेपेवेति स्वमुखतत्ययवन्नायेव्यवस्यापिका । 
सापि च विचित्राथगोचरा कान्यादिनिरभिणानायरुषङकरुते । 
नतु वस्तुस्थिति पपिरखतामिति तप्पुरस्कारे परस्य निग्राह्यतेव । 
अतः स्मृतिप्रापाण्यवादानुनारे श्ान्तिमूरस्मृतीनां भणणा- 
भासाख्यनिग्रहस्थाने निवेशः । स्प्रृतिपात्रपापाण्यपक्षनिष्ठस्तु 
यथाथोमपि स्मृतिं पुरस्क्वस्तदपापाण्याभ्युपगपोद्धावरनेन निग्र 
यतति विशेषः । तसमापण्यव।दी च यथार्था चत् स्मृतिं प्रस्तुते 
प्रमाणयेत् तदनभ्युपगन्ता तु परस्तदाभासतां बरूधात् तत्ापा- 

खाक्षासेकादिदोहदसहकारयुक्तकापासवीजात् तत्फङे रक्तिमादि- 
गुणान्तरोत्पत्तिस्तथेति भावः । 

पङ्कजं वा खुधांश्ुव॑त्यस्माकं तु न निणेयः। 
इत्यादिसंशयसमानकारकाव्यरूपकायान्यथानुएपस्यापि सशय 

रूपस्शतिरङ्गःकायत्यभिप्रेत्याह । सापि चति । ननु सशायस्म्ते 
पाक्षिक्रयाथात्म्यासच्वासच्वन्ञाने ऽप्युपक्रारकत्वमरसित्वत्यत आह । नं 
त्विति । प्षिकाप्रामाण्यकवलितत्वादेति भावः । स्ष्रतिमाच्नप्रामा- 
ण्यवादिनो नेयायिक्रादयः प्रमाणमूकामपि स्ति पुरस्कुर्बाणान 
प्रमाणाभासेन निग्राह्या आपि त्वपासिद्धान्ताोद्धावनेनेत्याह । स्मति- 
मात्रेति । माशब्दो ऽत्र कात्सन्याथः । स्सतिप्रामाण्यमभ्युपगच्छत- 
स्तदनभ्युपगन्त्रा सह कथायां प्रथमेन यथाथस्मरतिपुरस्कारे परेण 
भ्रामाणाभासरे उद्धाविते उद्धावयितुः किं निरचुयोज्यानुयोगोऽस्ति 
नेत्याह । तत्प्रामाण्यवाद्ी चेति ननु तर्हिं उभयोरप्यदोषरे कथं कथापर्य- 
वसानम् अपयेवसाने वा कथ कथाग्रब्त्ति रित्यत आद्। तत्प्रामाण्योति। 
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ण्याप्रापाण्यविमरौत्रिषयवाद)।न्तरावतारः । ए प्रकरृतोपयुक्तेषु 
परकरृतमध्ये वाद्ान्तरावतारो गभाङ्कान्तरचिन्लावद विरुद्धः । 

तदवसाने च पुनः प्रकृतमदानुसरणीयम् । जल्पवितण्डयोस्तु 
प्रकृत व्रिच्छेदेऽपि तदथोचेन्तान्तरवलेन भ्रकृतोदद्धावरितनिग्रहस्था- 
नसदसद् भावासिद्धस्नाबतेव च जयपराजगव्यव्रस्थनान्न भ्र 
करतविशोषचिन्तावक्राज्ञः । अभ्युपगपनीयमेद तु तदनुसारेण 
स्यादपीति । एवषनुमानतकपयोगभसङ्गादसत्मयोगादिपरिहाराय 
निश्रहस्थानान्तं निरूपितम् । एतदः्पायचिन्तितपेव चास्राधारणं 
स।रं न्यायविस्तरस्येत्यत्रेव वादि भः सातिशयश्रपे भव्यमिति । 

यस्मिन्नानुमितिः क्रमेत विविधा बोधाय वाधायवा 

नन्वेकस्यां कथायां कथान्तरावतारो विरुद्ध इत्याशङ्य सदष्ठान्त- 
मविरोधं दरयति । पएव।मेति । गर्माङ्क(न्तरचिन्तावदिति । अपयेव- 
सित पव पधरकृेताधिकरणेऽन्याधिकरणवणेनमन्तरागविणीन्यायेन 
मीमासकरैः क्रियते । नाट रेष्वप्यव सित पएवापक्रन्तेऽङ्कग माङ्कविरचनं 
क्रियते कविभिस्तद्वदिव्यथः । अनुसरणीयभेति । वादे परधानाः 
थौचुवन्धिदो षणेव पराजयस्य व्यवस्थाप्पत्वादिति भावः । जल्पवि- 
तण्डयोस्तु भ्रसक्तानुभरसक्तस्पासङ्गतपुरषदाषणापि पराजयासिद्धनं 
पुनः प्रङृतानुसरणमित्याह । जल्पवि तण्डय) स्त्विति । जल्पवितण्डयो 
रपि प्रसक्तानुध्रसक्तनिग्रदस्थानस्ष क्चन्तव्यतया वादिभ्यामभ्ुपगमे 
त॒ पुनः प्रकृत।नुलरणमस्तीव्याह । अभ्युपगमनीयमेडे स्विति । अ- 
त्रःन्ुमानाध्याये निरूविताना मवयववाद जस्पवितण्ड देत्वाभासच्छलः 
जातिनिग्रहस्थानादानामसाङ्गत्यं परिहरति । पएवमित । सङ्कताना- 
मपि तेषां विस्तरतो निरूपगस्य प्रयाजनं दरयति । एतदध्यायचि- 
न्तितमेवेति।अध्याया्थ सङ्करेण दरीयन् “मङ्गलमध्यानि राख्ाणि"” 
इत्यभियुक्तवचनाजुखारणाशासनमङ्ग र चार ति । य स्मिन्नेति । यस्मिन् 
भगवति विविधा केवलखान्वयान्वयव्यतिरकिलिङ्गमेदात्सामान्थतो- 
दण्ादिमेदाच्च बहुविधा अनुपमितिरजुमानं बोधाय सिद्धये बाधाय 
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यस्यारोषदगः क्षितावनुमितिस्तन्मानताख्यातये ! 
यस्मिन् प्यति तच्वनिणेयजया बत्याहितं यत्कुध। 
नित्थरबयमदहदधिः स भगवानिःश्रयसायस्तु नः॥ 

इति कविताफरिंकसिदस्य सवेतन्तस्वतन्तरस्य श्री पर ्टना- 
थस्य बेदान्ताचायरमेस्य कृतिषु न्यायपारेश्ुद्धौ अनुमाना- 
ध्याये चतुर्थं परमाणाभासान्हिकम् । २।४। 

समाप्तश्चाध्यायः 
प्रतिषेधाय वान क्रमेत न प्रभवेत् । तस्थ शाख्रयोनित्वेन मानान्तरेण 

बाद धुं उ प्रतिषेद्धुं वाशक्यत्वादिति भावः। अशेषडशः । नित्य 
सिद्धविद्वसाश्चात्कारवतो यस्य भगवतः कितो भूमावनुमितिः 

तोयान्तां सख महीं ज्ञात्वा जगत्येकाणेवे प्रभुः । 
अनुमानात्तदुद्धारं कतुकामः प्रजापतिः ॥ 
अक्ररोत्स्वतनूमन्यां कल्पापददेषु यथा पुरम् । 
इत्युक्ता तस्यानुमानस्य भ्रमाणत्वख्यापनाय नत्वत्र प्रत्यक्षा 

सम्भवादिति भावः । यस्मिन् भगवत्ति पुरुषं पयति सति त- 
स्य तच्वनिणयः केथासु विजयश्च भवतः। 

जायमानं हि पुरषं य पदयेन्मधुसृदनः । 
साच्िकः सतु विज्ञेयः स वे मोक्लाथैचिन्तकः। 
इति स्मयेत इति भावः । यस्य भगवतः क्रुधा कोपेन पुंसः 

अस्याहितं महाभीतिभंवति । 
तानह द्विषतः क्रूरान् ससरेषु नराधमान् । 
क्षिपाम्यजस्रमद्युभानासुरीष्वेव योनिषु । 
दति हि गीयते इति भावः । निव्येदवयमहोदारेः निरवधिकवि 

भूतियुक्तः सख भगवान् षाङ्कुण्यपरिपूणेः नः अस्माक्रं निःश्रयलाय 
मोश्चाय अस्तु परमपुरूषाथहतुमेवत्वित्यथः । 

इति श्रीमद्वेदान्ताचा्यैचरणारविन्दाजुसन्धानविादध्रवाधेन 
भारद्वाजकुःलजलधिकोस्तुमश्चीदेवराजाचायसूनुना श्रीनिवासदासेन 
विरचितायां न्यायपरिशुष्धिव्याख्यायां न्यायस्रारसमाख्यायामनुमा- 

नाध्याये चतुथं परमाणाभासान्हिकम् ॥२॥४॥ 
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अयानुमद्धवं स्प्रत्या हेतुत्वेनापि संस्यिनप् । 

मध्ये तयारिहदानीं मानं शाब्दं प्रचक्ष्पहे ॥ 

यदुक्तंरुट्ासः कविकथकदर्पप्ररमनो 
यदीयाङ्घिश्रद्ध। प्रगुणयति तच्वं व्यवसितम् । 
प्रतिष्ठा तकरोणां भवति च यदुक्तः करणतः 
स वदान्ताचायेः रामयतु ममाध्र वहुभुखम् ॥ 
ध्रवुद्धा भक्तिश्चभवति परमाचायेपदयो 
वय तद्धक्तत्वादभिमततिपद् वा यदि मताः| 
तदा दोषादर्दिप्रणयरससारेण मनसा 

परग्राद्योऽय स्याद् गुरुरनघभावाः सुमनसः ॥ 
शब्दाध्यायमारमते । अथेति । हेतुहेतुमद्धावर सङ्गतिमाह । अ 

नु मोद्धवमिति । तदामध्ये सस्थितम् । अनुमानस्ष्ुत्योमेध्ये । इह 
हेतुसप्र।प्त्यनन्तरप्रकरणे इदान देतुरूपानुमानस्य समाप्तत्वादनन्त- 
रमित्यथः। नु हेतुहतुमद्धावः कथे शाब्दानुमानयोरिति चेदुच्यते। 
अङ्कट्या निर्दिश्य पदाथ तन्पदार्थव्युत्पत्तत्यन्तरपि प्रत्यक्ष लापेक्ष- 
त्वात् प्रत्यक्षस्य सवदेतुत्वम् यत्राङ्कुलीनिर्देशो न क्लम्भवति अथ 
च व्युत्पच्तिस्तत्र क्चिच्यन्िवटात् कचित्तकवलादिति तननि 
रूपणामावे कथं व्याप्त्यादिपूर्विका व्युत्प्तिनिरूपणीया । किचाथ- 
सश्चय तत्सापेश्चत्वात्तस्य चानुमानत्वाद्धेतुहतुमद्धावः । नन्वेवं 
तर्दिं कचित्साददयादप्यथवोध्रादुपमितेरप्यस्ति हेतुत्वामिति कथ 
न तन्निरूप्यते इति चन्न तस्यानुपानानतिरेकात् तथ। हि आर- 
णयकवाक्यं हि गोसाटदयवेरिष्टचन्ञापकं सवैवादिलिद्धम् । ततश्च 
इयं गवयव्यक्तिजोतिप्रच्त्तिनेमित्तयातकगोडाददयचती त न्निरूपि- 
तव्याक्तित्वात् गवयान्तरवत् । इय व्यक्तिरिति व्यक्तेजातीोनरूपि- 

तत्वाद्ववयत्वजातेश्च पुरोवतिनिष्ठत्वेन ज्ञातत्वाद्वोसाददयानिरूपित- 
व्यक्तौ जातिसङ्गितयाभिसधत्त । यदा पुनरनन खदशी मदीया 
गोरिति तदापि मदीया गौस्तादशागावत्सददयाधिकरणं गव- 
यान्तरवदिति खुखभः पन्थाः । अतः फलकरणमेदादिभिर्मेदो नि- 
रस्तः । यद्वा शब्द् एवान्तमीवः किमारण्यकवाक्यमाक्षवाक्यसरुत 

५ 
¶ 
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अनापतानुक्तवाक्यजनितं तदथविज्ञानं तत् प्रमाणम् । 
कारणदोपवाधकाद रीनात् । नचानाप्तोक्तवाक्यं प्रमाणें 

कारणदोषवाधकदशेनात् ¦ न च वाक्यत्वादिभिर्वाधः स्ववचन- 

न आध वाक्यज्न्य ज्ञानं सादहयनिरूपकम् । अतीन्द्रिये प्र 
वृच्यचुपपत्तेः । ननु पदार्थव्युत्पस्यमावात् कथं वाक्याथवोध् इति 
चत् तस्य पद्ाथेस्य न व्युत्पत्तिनास्त गवयपदस्वरूपण प्रदनानु- 
पपत्तिप्रसङ्गात् । सामान्यतः सा प्रचरत्तिनि व्युत्पत्तिवखादिति चत् 
किमिदं सामान्यतो नाम गवयत्वसरामान्यमाजसुत गवयबत्तिमात्र- 
मुतोभयमपि किञ्चित नाद्यद्धिवीयौ अपद्ाथत्वान्नान्त्यः किञ्चि्वा- 
ज्ञानात् । पूवै सम्बन्धो न प्रतीयत इति चेत् पश्चाद्धा कथं प्रतीयतां 
प्रवत्यक्चेणेति चत् नामादीनामिदानीसप्रत्यक्चत्वादश्ाब्दत्वेना- 

प्रतिपच्यापत्तेः । हनूमतो लङ्कज्ञानं सम्गतिराब्देन वोधाभावा- 
दुपाधेरनुपदेश्ः । टङ्ापदध्च्त्तिनिमित्तस्य प्रत्यक्षा्राह्यत्वादेक- 
व्याक्तत्वेन व्याप्त्यग्रहात् अलोकिंकपश्चमप्रमाणप्रतिपन्नत्वं स्वतः 

` ्रकटप्य संतोष्टव्यमायुष्मता । अतः साधुशब्दश्रवणे तदथेध्र- 
तीतिस्तदर्थप्रतीतौ वित्रहेण असमासे निरूपकयल्लान्तरपदैरथध्र- 
तीतिरिति सूपपन्नं शाब्दत्वं गवयज्ञान इति भावः । शब्दटक्षण- 

माह । अनाप्तति । अथविक्ञान प्रव्यक्चादपीति वाक्यजनितति 
वाक्यस्वरूपज्ञानमपि तज्ञनितभेति तदर्थेति । शब्दस्यापि चब्ददा- 
ठ्द्ाथत्वात्तत्पदम् । करणद्याव्रत्तये ज्ञानमिति । भ्रान्ति व्यावतेयति । 
अना्तायुक्तेति । आप्तोक्तवाक्वत्वेन प्रामाण्यमरित्वत्याशङ्खय नि- 
राकरोति । कारणदोषति । , अवाधिताथकत्वमनाप्ताचुक्ित्वमि- 
ति भावः। नयु राब्दे कारणे दोषादिसम्भावना त्वयेवोच्यते त- 
था च विध्रतिपन्नं वाक्यमप्रमाणं वाक्यत्वाःसंप्रतिपन्नवत् अतः 
शाब्दमाज्रस्याप्रमाणत्वात् कथं निरूप्यते । आप्तवाक्ये व्यभिचरितो- 
ऽयं देत॒रितिचत् किमिदमाप्ष्वं नाम हितोपदेष्टृत्वमिति चेन्न 
करणादिदोषस्य तत्रापि सम्भवात् । किंञ्च वाक्यत्वमपि किना 
म ॒प्रत्यश्लमाकाह्कादेमवमिति चेन्न अनाप्तवाकयस्यापि तच्वात् 
नापि पदसमूहत्वं पूवस्येव त्वात् । नापि त्रितयवच्वं श्ुकवाकय- 

४६ 
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विरोधात् । यदि बाधकोपन्यासवाक्यमययार्थं तदा कथं बाधः । 
अथ यथार्थं तस्यापि पक्षीकारे तद्राधः। वदिष्कारे तु तेनैवानै- 

न्त्यम् । न चातिप्रसङ्गः श्रान्तादिवाक्यानां दोषमूकत्वस्य 
दुरपहवलात् । अत्र तु तदभावात् । उत्स्वप्रायितघुणा्षरादीनां 
तु विशिष्टतात्पयविरदेण बोधकत्वेऽप्यनाशख्सनीयलाव्भिचार- 

स्य तच्वेऽपि प्रामाण्यानिश्चयात् । पदंविद्य मानमपि त्र वाक्षय- 
त्वमेव न निशितमतः स्वरूपाखद्धं च । अस्तु वानुमानवि धया प्रमाणं 
तथाहि डोकिकानि वैदिकानि वा पदानि तात्पर्थविषयस्मारितपद्ा- 
थसेसगशवन्ति आकाह्घादि मत्पदकदम्बत्वात् गामानयेति पदकद्- 
म्बकवदित्यादि अचुमानादेव संसगवोधसिद्धिरित्याशङ् वाक्य- 
त्वनिश्चयाद्याघातेन परिहरति । न चेति । वाक्यं न भवातीत्य- 
स्यैव वाक्यत्वादिव्यथैः । ननु न व्याघातः वाक्यत्वेन हेतु- 
ना शब्दप्रामाण्यं बोध्यते तच्च न लौकिकेन वेदिकेनवा 
विश्ञषाभावात् किन्तु स्वप्नकाटवाक्येनेति पवौ श्ङ्कामन्तमोन्य. 
तद्वाक्यमयथा्थं यथाथ वति विकल्प्य आद्यं दूषयति । अय. 
थाथेमिति । तस्यायथाथत्वनावाक्यत्वाद्याघातः स्यादेवेति भा- 
घः। द्वितीयमुवदति । अथेति । तदपि पश्चान्तभूतं नवेति वि- 
कर्प्याद्ं दुषयति। तस्यापीति । बाधो उयघात इत्यथः यद्वा बाक्तय- 
धमेवाध इत्यथैः । द्वितीये वाक्यत्वं व्याभिचरितमित्याह । बहि- 
षकारे त्वि ति। तर्हि ्रान्तवाक्यमपि प्रमाणं स्यादित्याशज्ख नि- 
राकरोति । नचेति । वेषम्यहेतुमाह । भ्रान्तादीति । निदौषवक्त् 
कत्वादेवाक्चत्वमखोकिके वाक्ये वेदे चापोरुषेयत्वं पामाण्यापादक- 
भित्युपसंहरति । अत्र त्विति । यतो विप्णुभावनापरिण्रयिनो बे 
दास्ततः श्रमाणं नित्यत्वाद्वाक्यदोषड्युन्यतया । खोक हेतुगोणानां बु- 
दधिषु दोषविरदेकहेतुत्वादिति । नु मास्तु साक्षात् स्वभ्रवाक्यं 
बाधक कि तु स्वप्नाधीनं चिदस्तु वाक्यं बाधक धघुणाक्षरन्या- 
यन छिखितं वेत्य निराकरोति । उत्स्वप्रेति । अनादइवा- 
सहेतुमाह । व्यविचारोति । क चिद्धवतीति व्यभिचारादित्य- 
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शेना । निप्येऽपि वेदे नियेश्वरश्षासनात्मनि तत्तदर्थतास्पगौ- 

नपायात् । तस्य चाज्राभावात् काचित्कदोषदशेनस्य च प्रत्यक्षा- 
दवि समत्वात् । स्वतः परतो बा भामाण्ये च ततो विशेषाभावात्। 
तच्च वेदांशे प्र्यक्षातिरेक्तम् असतक्षात्कारिताव् अनुपानवत् । 
अनुमानातिरिक्तं पक्षरिङ्गपरापक्ञाच््ेः पदवाक्यतत्संबन्धादीनां 
च विशिष्टवाक्यार्थं भ्त्यत्िद्धन्पाप्निकलवेनालिङ्गलात् । श्ट 

थेः। ननु तात्पयैमपि भवतां शाब्दबोधे कारणे तश्च तत्प्रतीतीच्छ- 
योश्चरितत्वं तश्च खोकिके सम्भवति वेदे तु नि््ये तदिच्छाजन्य- 
त्वाभावान्न तदिति चेत्तत्राह । नित्ये ऽपीति । नित्येद्वरशासनात्म- 
नीति हेतुगभं विषेषणम् नहि वयमवांचीनवत् वणेनित्यत्वमपि 
मन्महे येन तत्प्रतीतीच्छयोच्वारणं न स्यात् किन्त्वायुपूव्यीः । सा 
च निव्येदवरदासनात्मकत्वात्तत्तन्निष्ठव्णाच्चारण तदथैपरतया 
सम्भाव्यत इति न विरोध इति भावः । ्रान्तवाक्यवेषरम्यमा- 

` ह । तस्य चाञेति। ननु विषदाङ्ायामन्नपरित्यागवदोषराङ्ायाम- 
प्रामाण्यमपि परित्यज्यतामित्यत आह । क्राचित्केतिं । आदि- 
शब्देनानुमित्तिगेद्यते भमाणमन्राच्छरप्रसङ्गादिति भावः । 
नु यदि शब्दः प्रमाणं तत्स्वतः परतो वा स्वतस्त्वे कर्मकतृविरो- 
धः परतस्त्वेऽनवस्था अतः कथं प्रमाणं शब्द इति चत्त 
बराह । स्वत इति । अय तु पाश्चात्यस्वगोष्ठीकटहः । उभ- 
यथा प्रमाणं भवत्येवेति भावः । ननु सपेक्रतयैतस्य 
प्रामाण्यं न सम्भवति स्वातन्ञ्याभावार्स्म्रतिवदितिचेत्तत्राह् । 
व्युत्पत्तौ चति । बोधकत्वे स्वातन्छयमेवपिश्षणीयं नतु पारतन्य- 
मन्यथास्पेन्द्रियायपेक्चणात्सवमभ्रमाणं स्यादिति भावः । इदं वाकयं 
पदाथेखंसगेज्ञानपूवकमिव्यत्रापि राब्दधामाण्यसिद्धिरित्याह । अत 
पवेति। अत उक्तहतुभिरित्यथेः। शब्दः कि स्वार्थानुप्ानं पराथीनुम।- 
नं वा नादयः धूमादिज्ञानवत् शब्दं विना लिङ्गादिज्ञानायुत्पत्तेः शब्देन 
चेद् दुष्न्द्रियादेः प्रमाजनकत्ववद् दुषएटशञ्दस्थ ज्ञानाजनकत्वात् सिद्धं 

ब्दभ्रामाण्यम्। न च परा्थाजुमानमाजमिति शङ्क्यं तत्र पद।थबोधेन 
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न्ताभ्युपगमे सवैत्राविशेषात् । व्युरपत्तौ च स्वतन्कतयैव वोध- 
कल्त्रमिद्धेः । अत एव च वक्तृज्ञानानुमानाभ्युपगमेऽपि शब्द 

भरामाण्यं सिद्धम् । अगमिकबुद्धिरलुमा प्रस्यक्षेतरप्रमितित्वात् 
सम्परतिपन्नवदितिचेन्न उक्तोत्तरत्वात्। अन्यथा शब्दरसगन्धादि- 
ुद्धिरचुमा अचा्चुपप्रमिदितात् सम्पतिपन्नवदियपि प्रसङ्गात् । 
“भ्रत्यक्षपनुमानं च शद्धे च त्रित्रिधागपम् । 

दष्ठालुमानागमजः'पिति मन्वादिपहर्षिंसम्पतेश्च शब्दरानुमान- 

योर्भदो दृश्यते । नचात्र गोवटीवरदैनयः अन्तभौवादशंनात् । 

वावाक्याथवोधरे व्याप्त्यादरपरामर्ीत् । अत्र संसगबोधस्या- 
खमानपूत्रकत्वे आका सत्तितात्पर्यवच्वादीनां ससगेग्रहपृतं अरहो 
वक्तव्यः स तु वाक्येन वा गरृद्यते अनुमनेन वा आये तस्येव 
शब्दत्वं सिद्धं द्धितीयेऽनवस्था । किच पदैः पदार्थसंसगादि- 
तच्वगमादनुमानस्य पक्चेऽपि पदाथसंसगंज्ञानेऽपि बोधाभावात् न 
व्यास्िपरामश। मन्येत कट्प्येत वा किं च पत्यक्षमचुमानिः 
धरया प्रमाणे कि नोच्यत तथा हे अयं घरश्चाश्चुषज्ञानविष- 
यः रूपवस्वात् परवदिति इत्यादि ध्येयम् । आगमज्ञानस्याचुमानत्व- 
मयुमानेन पूर्वं गृह्यते पश्चात्पदाथंससर्गोऽनुमीयत इति चेन्न कारण- 
व्वा्रहात् तदृत्रहेण च राक्तिज्ञानं ताऽपि वाक्याथगधादाकाङ्कादि- 
ज्ञानान्तरं विना अकाह्कादिप्रहात् किमनुमेयमवाशिष्यते । तस्य 
कारणत्वात् यदनिष्ठं साध्यत इति दाङ्त। आगमिकेति । परिहरति । 
उक्तात्तरत्वादिति । आगमो न प्रमदिवदागमवुद्धेश्चाजुमा इति वि- 
रोध्स्योक्तप्रायत्वादित्यथः । यद्वा आगमवुद्धरनुमानघ्रमाणतया 

अचुभिव्यथतया तस्प्रामाण्यसिद्धेरुक्तत्वादित्यथः । विपश्च दण्डमा- 
ह । अन्यथेति । अप्रयाजकोभ्य हेतुरिति भावः । शब्दस्याचुमा- 
नाद्धिनत्वे महर्षीणां समतिमाद । भत्यक्चमित्यादि । नन्वजुमान च 

शाखं चति अचुपानावान्तरमेदविवक्षा गोवलखीवदेन्यायेनेति चे- 
ननत्याह । नचेति । यदि शब्दस्यानुमानेऽन्तमाचः कुजचिर्स्श्रातिषु 
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आगमोऽनुमानं सम्बन्धग्रहणे स्येव बोधकत्वारितिचेन्न बोध्य- 
बोधकभावातिरिक्तसम्बन्धग्रहणापेक्षिण्यनुमानत्वनियमाव । न 

चात्र तदतिरिक्तः सम्बन्धः यद्रृहणं नियपेनापेक्ष्येत । अन्यथा 

सम्बन्धसापेक्षतया तयोः प्रत्यक्षस्वस्यापि तथा सुस्ताधत्वादिति । 
नच स्पतिः अपूवेविषयत्वात् । पदसदोहविशेषो वाक्यम् । भामा- 

दरयेत तदा शब्दाुमानसेरिक्यात्तज् गोवलीवरदैन्यायावतारः। अन्त 
मावददानाभावोद्क्यप्रत्यायनाभावेन तत्र न्यार्यावतार इति भावः। 

अनुमानान्तरमाशङ्कुते । आगम इति । अनुमानवेषम्येण पाश्दरति । 
न वोध्येति । सम्बन्धस्त्वचुमाने व्याप्यव्यापकभावः । शब्दे तुप. 
दाथेखम्बन्ध्ो न ध्यास्निस्तन नानुमितिरित्यथः। अत्र स सम्बन्धो 
नापश्ष्यते सम्बन्धान्तरमेव शब्दरूपाचुमान इत्याशङ्य परिहर 
ति । नचेति । सति सम्बन्धे प्रमाणनियामकत्वं तदेव नेत्यथेः। 
सम्बन्धमात्रणःनुमितित्वे प्रत्यक्षस्यापि तथात्वमापादयति । अ- 

न्यथेति । तथा खुसाधत्वात् । अनुमानमिति सुसाधत्वप्रस- 

ङ्गादित्यर्थः । ननु तरि व्युत्पश्नपदार्थानां स्मरणादेव वाक्याथवो- 
धवः । नच उयुत्पन्नपद्ाथानां पदाथसमूहातिरिक्तसमूद्यभावात् 
स्म्रतिरेगस्तु दाब्द इति चत्तजाह । नचेति । नन्वसिद्धपूवविषयत्वं 
पदाथस्परणस्य भव द्रप्यङ्ञोकारादितचेन्न कि बाक्याथस्या- 
पवैत्वमुत पदाथस्य वयुत्पत्तो यथा सङ्कतग्रह एव संसगो वाक्या- 
थे उत खंसरगेविाषः । आयेऽपि दष्टाथविष्रयको ऽदष्टाथवेषयको 
वा दष्टे पदार्थप्रत्यभिज्ञावत् धारावाहिकवद्धा स्मरणाञुपपत्तेः। 
अदृष्टे पुनरेकत्र स्मृतिः संसगेविशोषश्चत्र अननुभूते स्खातित्वामाव 
इति । न द्वितीयः तदभावेऽपि पदाथान्वयरूपत्वाद्वाक्याथेस्य प- 
दाथेतिरिक्तत्वाभावात् । किञ्च घटशब्दस्य प्रथमान्ततया भ्यु- 
त्पत्तिः परराब्दस्य द्वितीयान्ततया द्वितीयन्तघरपदश्चरवणे घटपद्- 
निष्ठद्वितीयाया अननुभूतत्वात् कथं स्म्रतिरतोऽपूवेषिषयत्वान्न स्म 
तित्वं शब्दस्यति भावः । पवम्रुपोद्घ्ातं परिसमाप्य वाक्यटक्चषण- 
माह । पदेति । अथेससगेवारणाथं पद पदम् । घटः कमेत्वमान- 
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णिकपदन्यद्रहार विषयः पदम्। तस्य सुर्धिडन्तत्वादिकस्पनयापि 

व्यक्तिः क्रियते । अत एव ह्यन्यथान्यथा प्रकृतिध्रस्ययादिकं 

व्याकरणान्तरेषु करप्यते । तच्च न साङ्कतिकम् सङतापेतृपुरूषा- 
सम्भवात् । अत एव न भाषान्तरपरत्ततुक्लृपिः नित्यवेदगत- 
त्वाच । यानि वैदिकानि पदानि तान्येव छोकिकानीति “नेद् 

दाब्द्भ्य एवादा"?वित्यादिवचनादपि सिद्धम् । माषाछन्दसास्तु 

कतिपयशब्दानां छक्षणमदस्तत्तदायुपूर्वींपतिनिपपेक्षः । 
[4 

भाषाप्रयुक्तः सर्वोऽपि वेदे कापि प्रयोगवान् । 
न 

बेदरैकनियतः शब्दो नान्यत्रेति व्यवस्थितिः । 

उक्तं चैतद्रदाधसंग्रदेऽपि “वेदिका एव दहि सवे वाचकाः 
= = 

शब्दाश" त्यादिना । वाक्यं द्विधा । पोरूषयापौरूषेय मेदात् । 
पुरुषस्वातन्त्याधीनर चनाविशेषविशि्टै पौरुषेयम् । तद्विधा । 

अन्विता्थमनन्वितार्थं च । आद्य यथा अग्निरुष्णः अपो द्रवा 

इति । द्वितीयं यथा अग्निरवुष्णः अपः किना इति । 

अत्रैकदोशिनो वदन्ति । अनन्वयाग्रहादन्वितव्यवहारः क- 

चिज्ञायत इति । अत एव छोकिकवाक्ये खष्टव्यभिचारस्य न 
ञञटिति वाक्याद् वाकयार्थाध्यवसायः । योग्यताक्ेपशेसाका- 

यनं तिरितव्यज्नापि सं सगरितष्तीति तद्व्याब्च्यथं विशेष इति। सं- 
सगविकशषविदिष्टपद समूह इव्यथः । विदोष आकांश्चादिरिति ध्ये- 
यम् । ननु किमिदं पदंनाम यत्ससगीविश्ेषो वाक्यम् । न ताव- 
दणसमरुहः कपटादीनामपि पदत्वापत्तः । पक्वणोत्पकनां अः 

विष्णुः इः काम इत्यादीनां पदत्वानापत्तश्च नापि सुन्तत्वंतिङ- 
न्तेष्व भावात् । नापितिङतत्व सुवते ष्वभावात् नापि विभक्तिमच्वम्। 

(१) इतः परमियं टीका नोपलभ्यते । 
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त्वात् । सापान्ययोग्यताग्रहणेऽपि व्यक्तियोग्यताया वक्तृज्ञा- 
नानुमानपन्तरे णासिद्धरिति प्रमेयसेग्रहादिषु समर्थितम् । तथा 
सन्मात्रग्राहिपरत्यक्षनिराक्ररणाय शाच्रस्यानुबादकत्वपरसङ़ षि- 
वरणकररेसक्तम् । अबुद्धवोधनस्वरसस्य शब्दस्यातथात्वं दोष 
इत्यभिसन्धिः। अथत्रानुवादकत्वमव स्याव । नहि मानान्तरपती- 
तेऽ्थे शब्दः परमाणम । तथैव हि तस्य व्युत्पत्तिरित्युक्त्वा नन्वनु- 
वादकतयेवव्युत्पत्तिः पुंवाक्येषित्यादिना वक्तृज्ञानानुमान- 
ुपपाद्य सत्यं देवात् तदनुवादकत्वमिति नाबुद्धबोधनस्वारस्य- 

भङ्गपरसङ्गः । यथा स्मृत्यनुमितवेदस्यानुवादकतरेऽप्य्थादिति न 
मानताभङ्ग इत्यादि । उक्तं च प्रज्ञापरित्राणे | 

पौरूषेयगिरः शङ्कग्रस्ता न सहसा मितिम् । 
जनयन्ति न यावत्तन्मूरपानानवग्रहः ॥ 
अनुमाय च वक्तुस्तनमूखयोग्यप्रपान्तरम् । 
त दुक्तवाक्यलिङ्गेन वाक्याथमनुजानते ॥ 
अन्विताथामिधानाय योग्यं वाक्यमिदं सदा । 
असो च नानतं वक्ति संज्ञात्वार्थं तद्वत् ॥ 
वकतृज्ञानानुमानेन ज्ञाताज्ञातस्ववाक्यतः । 
अन्वितायोभिधायित्वयोग्यतामात्रधीरगिराम् ॥ 
परामशे इति भोक्तो ना्थसंप्तगंगोचरः । 
मानान्तराविरोधिखं योग्यतेत्यभिधीयते ॥ 
नन्तरे रोक्रिकं वाक्यं [ङ्ग चेद्िङ्गवत्ततः। 
शाब्दो गरही तसम्बन्धातूतद्रदस्यापि लिङ्गता ॥ 

वयुत्पत्तिकाठे व्युतपित्सोटिङ्गधीनांस्त्यसशशयात् । 
यथाव्युटपत्तिशब्दास्तु बोधका इति चदतः। 
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स्वत एवाथबोधः स्यादिति नैवास्य खिङ्गता इत्यादि । 
भगवद्यामुनयुनिभिस्त्वागमप्रामाण्ये वक्तृज्ञानानुमानं दूषिः 

तम् निगमितं च । 

तस्मादस्ति नदीतीरे फटमित्येवमादिषु । 
य! सिद्धविषय। बुद्धिः सा शाब्दी नानुमानिकी इति। 

अयमेव पक्षोऽनुखतो वरदविष्णुमिश्रः । त्वरत्र।करे 
प्यागमपामाण्यग्रन्थोपादानपूरेकं भपश्चितमेतत् । अपोरूषेयं 
तु सवेमन्विताथमेव । किन्त्वादित्यो यूप इत्यादिषृपचारतो 
निवहः। आकाङ्घासत्तियोग्यतावन्ति हि पदान्यन्वितमभिदधति 
अन्वये वा विश्राम्यन्ति । आदित्ययूपपद यो: भत्यक्षविद्धस्वार्थ 
भेदयोरयोग्यतया अख्यद्त्तिपरित्यागः । व्र्तिद्विषा । अभि- 
धोपचारमेदात् । व्धुतत्तिसिद्धाथे एब हृत्तिराभेधा। यथा सिंह- 
शब्दस्य प्रृगन्दरे। सा जातिगुणादिविषयमेदातव् योगरूदितत्वभुच- 
यभदाच बहुविधा । बुख्याथेवाषे सति तदासनने इत्तिरूपचारः। 
आसत्तिश्च द्विविधा । मुख्याथसम्बन्धस्तद्गुणसम्बन्धश्चेति । 
तत्र पूर्वेण प्रहत्तिटेक्षणा । यथा गङ्गायां घोषः प्रतिबसती- 
त्यत्र गङ्गाज्ञब्दस्य भ्रवाहविषरूपवाच्यसम्बधिनि तीरे । एवं 
लक्षिवछक्षणा ग्राह्ला । द्विती यन भ्रहृत्ति गोणी । यथा सिंहो 
देवदत्त इत्यत्र सहशब्दस्य शोय्पादिगुणयोगिनि देवदत्ते , 
तच्वरत्र(करे तवेवभुक्तम् । 

अभिधानाभिषधयत्वमतः शब्दार्थयोः स्थितम् । 
सम्बन्धोजत्राभिधा द्रेषा बोध्या मुख्यजघन्यतः ॥ 
अभिधाथौवगत्यात्मा शब्दं व्यापारयिष्यतः । 
दाब्दशाक्तनिमित्ता सा स्वार्थे मुख्याभिधयिते ॥ . 
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स्वाथोभिधानद्रारा स्याज्घन्याथान्तरे मता इति । 
तद्विस्तरस्तत्रैव द्रष्टम्यः । नच गोणलाक्षणिकप्रयोगयोर- 

वाद्य विषयत्वाद् वाच्यत्वम् । संवन्धसादरयमुलमात्रपतेरप्यना- 
दिलात् । तत एव विवक्षास्थङे यथौचित्यं प्रयोगोपपत्तेः । एताः 
सवा अपि इत्तयो ऽन्विताभिधानदतच्यन्तभृताः । परथकपदानां 
स्पारकत्वमेव । अभिदहितान्धये हि पदानां पदार्थे पदाथोनां 
वाक्यार्थे पदानां च तत्रेति शक्तत्रयकल्पनागरवं स्यात् बाक्या- 
येस्याशाब्दत्वपसङ्गो वा । पदार्थं लक्षणप्तमत्तिः भमाणपरपङ्गश । 
न चान्विताभिधाने अन्योऽन्याश्रयणं मिथः स्परणमात्रोपजी- 
वनात् । यथाहुः 

पदजातं स्पृतं स्र स्मारितानन्विताथकम् । 
म्यायसंपादितव्पक्ति पशाद्राक्याथेवोधकम् इति 
नापि पौनरुतयादिदोषः तत्तदं शपरतिनियतशक्तिखात् 
नापि वाक्यभेदः । पएकप्रधानतया स्वाथाभिधानात् । 

पद्ये एब वाक्याथ संसृष्टो ह्यभिधीय इत्युक्तम् । तथा “नाना 
. अब्दादिमेदादि"'त्यधिकरणे यद्यपि बेदोपासीतेत्याद यः शब्दाः 

भ्रत्ययात्तिवाचकाः प्रत्ययाश्च ब्रह्येकविषयास्तथापि तत्तत्क- 
रणोदितजगत्कारणत्वापहतपाप्मखादि विशेपणविशिष्ट्रह्मविष- 
यप्रययारृत्त्याभिधायिनः परस्ययाट्र्तिरूपा विद्या भिन्दन्तीति । 

वेदाथसग्रहेऽपि शोधकेष्वपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आनन्दो 
ब्रहमत्यादिषु सामानाधिकरण्यव्युस्पत्तिसिद्धानकगुणविरिष- 
काथीभिधानमविरुद्धमिति सवरेविरिष्टं ब्रह्मवाभिधीयत इति । 
अत्रतापू्भङ्गे समभिव्याहतपदार्थान्तरवाच्यान्तययोगयमेत्रेतरप- 
दप्रतिपाचमित्यन्विताभिधायिपद संघातरूपवाक्यश्रव णप्तमन्तर- 
मेव भरतीयते । तच्च स्वगे साधनरूपभ् । अतः फ्रियावद्नन्यावता 

८\७ 
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विरोधादेव यरित्यक्तेति । एषां स्वारस्यमन्विताभिधाने । 
नचात्र पराभ्युपगमेनोक्तमिति ज्ञापकमस्ति । वरद् विष्णुपिश्रर- 
पि सत्य्गानादिपदानामखण्डेकरसाथलरेऽन्विताभिधानानुपपत्ते- 
श्चत्यादिषु वहुषु प्रदेशेषु अन्विताभिधानमेव मायावादिनं भ्र 
त्युक्तम् । उक्तं चागमप्रामाण्ये । 

अन्यान्विताभिधानेऽपि उयवहारोपपत्तितः 
अवहयाश्रयणीयेयमन्वितार्थाभिधायिता इत्यारभ्य-- 
तस्पादाकाह्वितासन्नयोग्यायौन्तरसगते । 
स्वार्थे पदानां ग्युत्पत्तिरास्थेया सवैवादिभिः इति 
तच्वरन्राकरेऽपि 
अवह्याश्रयणीयेयपन्विताथौमिधापिता । 
इत्याहु यमुनाचायोः पदैरेवान्वितामिधाम् ॥ 
इत्यारभ्य प्रपश्चनोपपादोपसंहूतम् । 

षद्भिः अरतीतिप्रमुखापपत्तिभि 
निभृतचोचयामिरिदान्वितामिधा । 
सिद्धा पदेनामिहितान्वयस्थिवि 

विंपयंयादित्यखिं समेजसम् इति 
भरज्ञ(परित्राणन्यायसुदशेनयोश्च बहुश उक्तम् । 
अन्वितार्थाभिधापिलवं शन्दशक्तिनिवन्धनम् । 
वयुटपर्यवगतं पुंधीदोषतोऽस्य त्रिपयेय इत्यादेना । 
नन्वभिहितान्वयनद्योतकान्यपि वाक्यानि विद्यन्ते । वेदायै- 

संग्रहे तावत् । एषं बोधकानां पदसेघातानां संसगैविज्ञेषबोधनेन 
वाक्यवाब्दुमिधयानापुचारणक्रमो यत्र पुरषबुद्धिपूवेक इत्था- 
युक्तम् । तथा तत्नैव भ्रकृतिप्र्ययरूपेण पदस्येवानेकविशेषणग- 
भत्वात् अनेकपदाथेपेसगेवोधकत्वाच्च वाक्यस्य इति । भाष्येऽपि 
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शब्दस्य तु विशेषेण सविशेष एव वस्तुन्यभिधानसापथ्यं पद 
वाक्यरूपेण प्रत्तः । प्रकृतिभत्यययोगेन हि पदत्वं भ्रक्ृति- 
भयययोरथमेदेन पदस्यैव तिरिष्ा्थपरतिपादनमवर्जनीयम् । पद 
भेदश्वाथमेदनिवन्धनः पदसंघातरूपस्य वाक्यस्यनेकपदार्थ- 
संसग विशेषाभिधापितवेनेत्याश्ुक्तम् । एवं व्धुत्पत्तिनिरूपणे वे- 
दार्थसग्रहेऽपि । सिद्धवस्तुषु शब्दस्य बोधकतवश्क्तिग्रहणमत्यन्त- 
सुकरमित्युपक्रम्यापवरके दण्डस्थित इति व क्ये यादच्छिकन्यु- 
त्पत्तिपरकारमुपपाद् तथा वारस्तातोऽयमातेषेत्यादिना बुद्धि. 

पवेव्युत्पादनेन तत्तत्पदानां तत्तस्दार्थप्वेव बोधकत्वशक्तेग्रहण- 
पपाद पुनरप्यस्य दाब्दस्यायम्थं इति पूषदधेः शिक्षित इत्या- 
दि चोक्त्वा एवमेव सषैपदानां स्तरार्थाभिषयिलं संथाततिरेषा- 

णाश्च यथावस्थितसंसगौविशिष्टवाचित्वं च जानाती्याचुक्तमू । 
भाष्येऽपि भथमसूत्रपूरपक्षनिराकरणे । एवे किक लौकिकाः 
शन्दाथेशषम्बन्धमवधारपन्ति । मातापितूप्रभाषीभेरम्बातातम।तु- 
लादीनित्यादिना पदव्युस्पत्तिःपूर्रयुपपादिता । तत्र च तेषु तेष्व- 
थेषु तेषां शब्दानां प्रयोगो बोध कतव निबन्धन इति निधिन्वन्ति 
इत्याद्युक्तम् । पुनश व्युत्पन्नेतरशब्देष्वस्य शब्दस्यायमथं इति 
पवद: शिक्षिता इत्यादि । यदि नामान्वितभिषधानमभिमतं तदा 
कथमिव पदमात्रे व्युत्पत्तिः स्यात् । यदिचसा स्वात् कथ- 
मन्वितमभिषेयै॒व्धुत्पत्तितैपरीत्यप्रसङ्गात् । तस्पान्नानिताभि- 
धानमेव सिद्धान्त इति निर्णेतुं शक्यमिति केचित् । अन्पं 

तु बोधकानामित्यादित्राक्यमन्विते मसगंविशेषिद्धेशप पयते । 
पदवाक्यमेदामिधानपपि तत्तद्विशषवैशिषटयपदर्शनमात्रायं प- 
राभ्युपगम्र्योतना्थं बा भत्येकपदनव्युत्पस्यभिधानमप्यान्वितार्थ- 
बोधनोपयुक्तासाधारणद्रारभक)दनमात्रम् । पदार्थं स्मार 
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यिखैव हि पदानि वाक्यां वोधयन्तीत्युक्तम् । स्पृनेशच स्वा 
नुभूतिमृखलान्न शत्यन्तरक्टप्िः । व्याख्यातं च भाष्या 

दिकमन्वितपरतया विवरणे श्रीराममिश्रैः । तथा पडधसंज्षपेऽपि 
शाब्द श्च स्वतः शक्यपन्विततया बोधयति । असम्भवेऽ्थीन्तरमिति 
हि व्युत्पत्तिरित्याद्यक्तम् । अतोऽन्विताभिधानं सिद्धान्त इति । 

एवमन्विताभिधान सामर्थ्यात् विशिष्टपतिपर्यन्यथानुपपततेश्च ष- 
दानाप्पि विशिष्टायाभिधायेलरं सिद्धम् । अत एव विशिष्टाथी- 
भधायित्वेऽपि विशेषणपत्रे शक्तिरियपि निरस्तम् । अभिधा. 

वित्वातिरिक्तशक्तयन्तराभावात् । अपयेवसानवचनपपि विशि- 
एायेवोधनशक्तस्य वरिञेपणमात्रे स्थातुपरशक्तत्वात् । विशिष्टाचु 
पविष्ट हि विरोषणम् परोपरञ्जकरवेषपेवेति ताहगाकारो वि- 
शष्यग्रहणमन्तरेण दुग्रेहः । तावता च तदर्थं विरेष्यग्रहणभिति 
व्यर्थं वचः । यथापरतीतिव्यवस्थापनस्येव युक्ततरात् । किंञ्च । 

गवादि शब्दाभिहितगोत्वा्यस्वभावतः । 
व्यक्तधी्यदि तद्रस्यात् निष्कपेकपदेष्वपि ॥ 
गवादिशब्दा जात्यादीन् परतन्तान् प्रचक्षते । 
तेनाश्रयप्रतीतिधत्तन्न सिद्धं समीहितम् ॥ 
परं कथमविज्ञाप्य पारतन्त्रयस्य बोधनम् । 
विज्ञाप्य यदि शब्दस्य तजर शक्तिनं क्रिं भवेत् ॥ 
परस्य परतन्त्रेण तथा बुद्धेन बोधनम् । 
तद्ुद्या परतन्त्रस्य बोधने ऽन्योऽन्यसश्रयः ॥ 
परधीनिरपेक्षं चेत्पारतन्त्यं प्रतीयते । 
न तेन परबुद्धिः स्यान्निष्कृषटपतिपत्तिवत् ॥ 
पारतन्त्यं स्वरूपं चेत् तुटयं निष्कषकेऽपि तत् । 

धिकं धरिनिष्टःवादन्यन्नापकमापहे ॥ 
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र क ० 

पदाम्तरपरापरशनिरपेक्षपरती तिके । 
निरूढलक्षणाबादाः पय्यायाष्त्तिगोचराः ॥ 
व्यक्तगौरित्यनिष्कपोनिप्कपे त्वा्यपेक्षणात्। 
निष्कषकेष्बृष्ट्च न जात्या व्यक्तिलक्षणा ॥ 
आकृतावेव यः शक्तिं शब्दानामाभेपन्यते । 
सत्तायामेव किं तेन सर्वेषां नाभ्युपेयते ॥ 
अतो गबादिशषब्दे भ्यो विशिष्टविषया पितिः । 
शब्ददाक्तिपसूतेति वरादभ्युपगम्यताम् ॥ 
यत्त॒ न लोकनव्युत्पत्तिहानिस्तत्रैव शक्तेरिति षडथंसंक्षपे 

श्रीरामभिश्रेरक्तम् तदपि तज शाक्त मावप्रतिक्षपपरम्। असमाप्त 
धीस्तु वेदान्ताश्ुतेखमः । आपातव्युत्पस्या श्ुतेस्तत्पूतिरि- 
सनन्तरमभिधानात् । यच्वात्मिद्धौ यथा गरादिपदशक्तिरेक- 
बुद्धिषिद्धेऽपि सामान्यविकेषात्पके वस्तुनि सापान्यांशेन संब- 
ध्यत इति । तद पि पराभ्युपगतोदाहेरणमन्याथेमू् । यथेति पर- 
सपतिपन्ननिदश्ेनात् । 

गुणवाचिन्यपि पदे जातिशब्दोक्तनी तितः । 
अपृथक्सिद्धवाचित्वान्न युक्ता गुणिलक्षणा॥ 

स्वर लिङ्गविशेषोस्थामन््रखोपे न संस्क्रिया । 
विशिषटवाचकत्वं तु तदायत्तं न मन्महे ॥ 
अतो निष्कषेकशब्दातिरिक्तानापप्रथकसिद्धविशेषणवा- 

चिनां विक्ञेष्यपर्यवस्ानन्युत्पत्तेः शरीरवाचिनां देवादिः 
शब्दानामपि यथाप्रयोगं श्षरीरिपय्येवसानं सिद्धम् । अत एव 
चत्मरयिन्यादिशब्दानामीश्वरपथन्तता । तेन सर्व खल्विदं 
ब्रह्म योर्तीषि विष्णुः अयमात्मा ब्रह्म तत्वपीत्यादिसामाना- 
धिकरण्यं तत्तत्मकारकवब्रह्मपरम् । नामरूपव्याकरणं ष तदचुभ- 
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वेशात् । अत एव च तस्य सवशब्दवास्यत्वमपि श्रुयते 1 तदे- 
व च व्यज्यते । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवदिति । स्मृतिरपि 
सर्व समाभोषि ततोऽसि सवं इति । सूत्रितं च ^“चराचरब्य- 
पाश्रयस्तु स्यात्तदुव्यपदृशो भाक्तस्तद्भावभावित्वा'"दिति । 

उक्तं च वरदविष्णुमिश्रैः स्वगेकामशबन्देन काम्यमानस्वर्गः पु. 
रुषोऽभिधीयते। नदीशवरो ऽवाप्तसमस्तकामः स्वर्गे कामयते त- 
स्यात्यरपसुखत्वात् । अतो वाच्येकदेशे जीवे छक्षणा गङ्गाश- 
ब्दस्य तीर इत्रेति। यद्रा स्वगेकामादिशनब्दानामपि जीवा- 
दिपात्रेऽपि युरूयत्वमेव प्रत्तिनिमित्तापरित्यागात् । अत एव 
हि भाक्तपदस्य भक्षा व्यपदेश्चायथेत्वमपि भाष्यकारैरुक्तम् । 
विशिष्टवषस्य शक्तिविषयत्वात् तच्यागे कथं न छक्षणेति 
चेत् अपरियक्तप्र्टत्तिनिमित्तस्य व्युत्पत्यनुपरविष्टपात्रवोधनं पु 
ख्यता तद भावक्रृत उपचार इति व्यवस्थानाव् । ननु तखम- 
सीत्यत्र त्वमिति अेतकेतुमात्रनिर्दशे तदसीति सापानाधिकर- 
ण्यायोगः । उेतकेतुशरीरकड्वर निर्देशे तदाभिभुख्यनोपदेशायो- 
गः । तदुदेशेन त्वमथोविधानं चासिशब्दानन्वयादिना दूरनि- 
रस्तम् । प्राप्तथंतया निगमनरूपत्वेऽपि विशेषणविक्ेष्यभेदो 
निष्कपेणीयः। एवमहं ब्रह्मास्मि इत्यादिव्यपदेश्ोऽपि दुर्निवहः। 
तथानेन जीवेनास्मनत्यत्राप्यात्पशचब्देन जीवात्पा्यभिधानं भाष्य- 
कारवचनष्रिरुदधं जीवेन मयेत्यादिग्यपदेशात् । परमार्पाभिधाने 
तु दृर्तायातुपपात्तिः । व्याकरवाणीत्यभिहितत्वात् । क्रियाभेदे 
ऽपि क्लादेरुत्तरक्रियेकरस्यात् कवैन्तरायुक्तिः समानकवै- 
कत्वविरोधाव् करणत्वतरिवक्षया कतरि वृतीयायां युख्य- 
त्वहानिः । अतश्वरेणानुप्राषैश्य परवरं संकठयानीति वजी- 
वस्यैव पविशतिकठेत्वं परस्तु व्याकरणमत्रकतां । तावता 
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त॒ शब्दानां न तत्पयन्तत्वसिद्धिरिति । अत्रोच्यते। सम्बुद्धि 
स्तावदत्रात्मविद्योपदेशन सेतकेतुपात्रपयेवसितेति नासंबो- 
ध्यसंबोधनमू । वचनव्यक्ति तद सी्येव । तत्र कायकारणमभा- 
वेन शरौरात्मभवेन वा सामानाधिकरण्यनिवाहः । उभयत्र त्व- 
शब्दस्यापि तच्छब्दाभिदितदरन्यपयैवसानं सिद्धम् । 

धमोन्तरविशेष्यस्य धर्मान्तरविनष्यतः । 
¢ भ, 

स्वस्मादभेदस्ताद्।रम्यं स्यादुपादनदेहिनोः ॥ 

अतस्त्वच्छरीरकं ब्रह्मेति विवक्षायां सत्यां लं तदिति निर्द्श- 
मात्रदुपपन्नम् । मध्यमपुरुषश्च त्वंशब्दपयोगनिवन्धनः पयेवसि- 
तः । “धुष्पद्यपपदे समाना्रिकरणे स्थानिन्यपि पथ्यपः'' इति 
विधानात् । अतः सोऽपि तवंशब्दपयवसानव्रिषयपयवसितः 
यद्रा तसछरमरीत्येवान्वयोऽस्तु न चोदेहयानुगुणा तिङ्विभक्ति- 
रिति नियमः। उपदेयानुगुणलिङ्गबच नदिनिर्दशवदचापि बिरो- 
धाभावात् । प्रयुञ्जते च पतञ्जलिप्रभृतय उपादेयानुगुणामपि 
तिङ्विभक्तेम् “स पुनरा्टत्तः सुव्रणेपिण्ठ; खदिराङ्गारसवर्थे 
कुण्डले भवत” इत्यादिषु । एतेनाहं ब्रह्मास्पीत्यादिकमपि नि- 
व्यप्र । जीवेनात्पनेत्यत्राप्यनेनेव न्यायेन स्वश्ब्दपयाये- 
णात्पश्ब्देन जीवशब्दस्य सामानाधिकरण्यं तावत्सिद्धम् । 
ठ॒तीयानुपपत्तिस्तु स्वरूपतादात्म्यपक्षे पथकत्वपक्षे च समा- 
ना । अ्थांश्ञमेदादिना विभज्य करणत्वादिषिवक्षया कथं चि- 
ज्निवाहः तथा बिशिष्टाकारादिमेद्विवक्षया बिमस्यात्रापि 
निवौहमनुमन्येथाः । 

अतः श्रत्यादिवाक्येषु बिरुद्धा्थावुबन्धिनः । 
सामानाधिकरण्यस्य न सरूपेक्यनिष्टता ॥ 
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कायेतवादप्रयकूसिद्धः भवेशाद्नुकारतः। ` 
अस्ति खष्टयुपकारदेः सामानाधिकरण्यधीः ॥ 

च त्वदृष्ट पुरुषः स्थाणुरितिवत् पुरुष एवेदं सर्व त- 
त्वमसीत्यादौ वाधार्थं सामानाधिकरण्यमिति वाच्यम् । बु 
ख्यष्त्तिसम्भवे तद यागात् । प्रपञ्चसत्यत्वदेश्वावाधितपय- 
क्षादिवकसिद्धत्वात् । विदंशसामानाधिकरण्यं तु न बाध- 
सहं त्वयापि तत्सत्यस्वाभ्युपगपात् । स्वरूपेक्यव्रिधाने च वि. 
रुद्धधरमप्रतिरोधात् । तत्परित्यागे च पदयोरनतिरिक्ताथतया 
पयायपदसामानाधिकरण्यपसङ्गातं । द्रराभात्रेन भुख्यदटचिबा- 
धापत्तेः गत्यन्तरे च सम्भवति तदयोगात् स्वरूपपात्रनिर्देशचे च 
पदान्तरवेयथ्यात् । स्वरूपभेदस्य च वहुमपाणघिद्धतवात् । 
सत्यं ज्ञानमिव्यादिलक्षणवाक्यमपि सत्यत्वादिविशिष्टैकषिषयं 
तथेव सामानािकरण्यन्युत्पत्तेः । न चात्र प्रिगेषणमेदाद्विशै- 
प्यमेदप्रसङ्गः विरुद्धविज्ञेषणाभावात् । नहि घटपटादिष्विव 
विरोधः । यथा च प्रयक्षे नीखत्वोत्पखलदिरविरोधो दशेनव 
खात् तथात्रापि । नच सत्यतव्ञानत्वादर्वयधिकरण्यं नियमन 
दृष्ट येन विरोधः स्यात् । विशेष्येक्यपरे तु सापानाषिकरण्ये 
विशेषणानां त्रिशेषणविकेष्ययोश्च मिथो भेदोगुण एव । नच 
विकञेष्यैकयवद् विरोषण विशेष्यैकयभरसा क्तिः विशेषणानामिक्य- 
परसक्तेर्वा छक्षणाविरोधादिदाषात् अतथा व्धुत्वत्तेश्च । नापि 
विरिष्ट विशिष्ान्तरविधानाद्रेषणानां मिथः सपतायादिदोषः 

युगपदनेकविदिष्टैकाभिधानात् । अनूद्य वरिधानेष्वपि यथाच्यु- 
त्पत्तिधर्भिप्रधानत्वाच । नच विज्ेषणं सर्वं ॒व्रशेषणान्तरासहं 
विरोधिमात्रविरोधित्वात् । अन्यथा प्रस्यक्षविरोधात् । साध्य- 
साधकधमोदिविशिष्टविषयानुमानाधनुदयग्रसङ्गात् । एवंतवा- 
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+ 

दिदं विशिषएटवोधकं न भवति इखादिञ्यवहारस्यापि विरोषः 

स्याच् । नच शब्देन प्रतिपादने तथा अव्रिेषात् प्रत्यक्षादिव- 
च्छब्देनापि यथावस्तु बोधनीयत्वात् । विरोषणपात्रभरत्वं त॒ 
नाभ्युस्गतपेव । येन विशिष्कयािद्धिः स्यात् । यस्यतुभि- 
शेष्यमाज्रपरत्वं तस्य पय्यायतुलयत्वाव पदान्तरमैयथ्थलक्षणभ- 
इलक्षणादिदोषः। प्रहचतिनिपित्तानां विक्षषणानां त्यागात् बवि- 
शेष्यमात्रस्य च द्राररहितस्यारक्ष्यस्वात् । इतरव्या्त्तीनां तुप- 
छक्षणतवे स्वरूपत्वे च पदान्तरवेयथ्यादिदोषः स एव। एवं तासां 
प्िरेषणते पक्षान्तरवद्विशिष्टभदादि दोषस्त्वदुक्त आपतेत् । न 
चेन्नान्यत्ापि । स्यक्तप्रहकि निमित्तस्य तद्विरोधेव्याद्तच्यभिला- 

पस्त्वाखोकपपहाय तिमिरनिराकरणवाज्छा । विप्रतिपन्नं बा- 
क्यमखण्डपरं समानाधिकरणवाक्यत्वात् , साऽय देवदत्त इति 
वाक्यवत् । यद्रा लक्षणवाक्यलवात् परकृष्टपकाश्चथधन्द्र इत्या- 
दिवदिति चेन्न दछान्तािद्धः । तत्तदन्तावि दिष्स्येव देवदत्तस्य 
सोऽयामिति भतीतेः । युगपत्तयाग्याघात इतिचेन्न यौगपद्- 
स्यानभिधानादनक्षपाच । युगपत् प्रतिपत्तिस्तु न दोषः । 

अन्यथा प्रयीभज्ञाभङ्ग प्षणभङ्गनेरात्म्यद्रव्यापलापादिवादा 
विजपेरन् । तथाप्यतीतत्वव्तेमानस्वे कथमेकस्यति चेत् स्व 
अध्व सकाले हि स्वयमतीतः स्यात् नचास्तो ध्वस्तः वतेमानलो- 
पटम्भात् । अतोतोपाणिविरेपस्सम्बन्धितया हि त्वं नत्वती- 
वतयां । कथमेकं पृवमपरं चति चन्न । प्रतिसम्बन्ध्युपाधिभेदे- 
नोभयोपपत्तेः । अन्यथा क्षणस्यपि पुत्रोपरमध्यवतिनः क्षोद 

भरसङ्गात् । नहि तस्य पूरस्पादपि पूद्ैत्वमव उत्तरम्मादप्युत्तरत्व- 
मेव वा । क्षुदयतां क्षणाऽपीतिचेत् न सवोपहवप्रसङ्गादिति तिष्ठु- 

त्वेतत् । द्वितीयोऽपि टष्टन्तो विंशिष्टुपर एव । अन्यथा 
४८ 
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व्याषत्तम्रतीत्यनुद यप्रमङ्गात् प्रकृष्टत्वादिविशेषणवेयर्थ्याच्च एर्व 
श्रस्यन्तरादिवाधोऽप्यनुमानयोवेक्तव्यः - । पर्यायतुल्यत्वादि- 
प्रसङ्गलक्षणपभतिकूकतकेश्च । तथा विपरतिपन्नं वाक्यं विचष्ट 
परम् आका्षायुक्तवाक्यत्वात् व्यधिकरणवाक्यवदिति । बाधक- 
मुमानम्पि प्रतिपत्त्यतुराधात् इृष्टान्तासिद्धश्चास्य बरीयस्त्वम् । 
भिन्नपव्र्िनिपित्तानां शब्दानामकस्मिनर्थ दत्तिः सामानाधिक- 
रण्यमिति शाब्दरवोाक्तम्। तत्र भेन्नप्र्रत्तिनिमित्तानापेति पयां- 
यव्यादरत्तिः । एकस्मिन्निति व्यधिकरणानां घटः पट इत्यादौना- 
मनन्वितानां च व्यवच्छद।थेम् । शब्दानामथे इति च व्यक्तमेव 
अथे इति विशेष्यस्य प्रधानतया बाच्यत्वसूचनाथं बा। तेन व्य- 

धिकरणवाक्येष्वेकपधानारथे एत्तिसम्मवेऽपि तस्य विशञेष्यत्वाभा- 
वाव्यवच्छेयता । विक्ञेष्यवोधनव्यापारो दत्तिः प्रहृत्तिरिति च 
सामान्यतो विज्ञवेतथात्रोच्यते । प्रक्षा हि त्तिः प्रहरत्तिः । पभरक- 
षंशचात्र विकञेष्यविषयतया । तत्र यदुपाधिका विष्ये शब्ददत्तिः 
तत्मदत्तिनिमित्तम् । भिननविशेषणद्ररिणकविशचष्याभिधानं सामा- 
नाधिकरण्यमित्युक्तं भवति । ननु पौरुषेयं सवेमान्विताथमि- 
ति प्रतिपादितं तन्नोपपद्यते । युणवद्रक्तृपरणीतस्यैव वाक्यस्य 
तथात्वदशनादितिचेन्न । स्वतः प्रामाण्यात् स्वरसतो हि सर्व 
ज्ञानमव।धितव्यवहारजनकरं दृश्यते । भद् ग्रहादि विङ्गषोपाधिकं 
दि कचिद् वाध्यव्यवष्टारहेतुतवम् । ततः स्वामाविकमपि भरामाण्वं 
परतिवन्धकन दोपेण कचिद् पहापितम् । यथाग्नरोष्ण्यमू । तत्र तदं 
रा पिक्षया प्रामाण्यमेव । गुणास्तु सम्भावेतदाषस्थङे दोषनिरा- 
करण)पयिकाः प्रामाण्यस्य तेव्य।प्त्यभावात् । नित्यसवन्नवादिनां 
प्रमाणभूत तञ्ज्ञानं व्याभचारात् । अप्रामाण्यस्य तु दषाक्रन- 

त्वमव्यभिचरेतान्वयव्यातिरकातद्ध् । अवस्तुनो ऽप्रामाण्यस्य 
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कथं हेतुसाध्यत्वपितिचेन्न संश्रयत्वविपयवच्वादिरूपस्य तस्या- 
वस्तुत्याभावात । भारान्तरातीर्कस्य चाभव्रस्यास्माभिर- 

नभ्थुपगपात् अभ्युपगमेऽपि प्रध्वंसस्य युदरादिसाध्यस्वद्षैः । 
तद्रत् पापि सम्यङ् मिथ्यावोधसाधारणादतिरिक्तसहिता जाय- 
ते । कायते सति तद्िरोपत्वात् । अपरमावत् प्रामाण्यम् पर- 
रतो ज्ञायते अनभ्यासदशायां सांशयिक्वात् अप्रापाण्यव- 
दितिचेत् तत्र प्रथपे कृत्स्नप्रमापक्षीकारे हेतोः स्वमते भागासि- 
दधिः । इश्वरममाया नित्यत्वाभ्युपगमात् । अनीश्वरथमापक्षी- 
कारे यावदीडवरासिद्धि व्यर्थं विशेषणम् । इवराचुमानसमन- 
न्तरं प्रयोग इति चेन्न तस्य शाञ्चयोन्यधिकरणन्यायेनायुमातु- 
अश्चकयत्वात् । तर्हि निर्विशेषणं पयोकष्यासह इति चेन्न स्वाभि. 
पतेशवरपरमयानेकान्त्यात् । अनभ्थुपगतेश्वरैः सोगतादिभि- 
रेवं प्रयोगे कः परिहार इति चेन्न श्रतिसिद्धनित्यपरमासम- 
यनेन बाधस्य वानेकान्तिकसस्य च पक्तुं श्क्यात् । श्र॒ति- 
सिद्धनित्यभमाञ्यवच्छेदेन कायविशेषणं प्फ स्यादितिचेत् 
तहिं श्रुत्या तत्सिद्धिः श्रुतिप्रा पाण्यनिणेयपन्तरेण कयं स्यात् 
ततमामाण्यं च नित्यनिदोंषतयाभ्युपगम्यते चेत् । कथं त्च परतः 
परापाण्योत्पत्तिः वक्तगुणापीनं वाक्यानां भरामाण्यमिति हिवः 
सिद्धान्तः । निर्दोपतेव गुण इति तदधीनतया तत्र परतः भरामा- 

ण्यमिति चेन्न प्रतिबन्धकाभावस्य परैः कारणत्वानभ्युपगमात् । 
अभ्युपगमे च तावन्मात्राधीनस््ेऽपि बेदापोरूषेयत्रनित्यत्वदे- 
रविरोधात् । बेदपौरूपेयतरादिसिद्धर्थं हि वः परतः प्रापाण्य- 
समथेनारम्भः । तद्पौरूपेयत्वादिसिद्धवथमेवचास्माभिः स्वतः 
प्रामाण्यं परतिपद्यते । अथाप्तोक्ततया वेदप्रामाण्यादीश्वरसिद्धो 
तत्ममाच्यवच्छदाय विकेषणमितीष्यते तदपि न परतः प्रामा- 
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ण्ये निर्णति वेदस्याप्रमृलप्रामाण्यसिद्धिः तस्सिद्धौ चेश्चरषि- 
द्धिः तल्पमाव्यवच्छेदाय विज्गेषणप्र् सविशेषणश्वासौ उतः 
भामाण्यं परतः साधयेदिति चक्रकाश्रयथरसङ्कात् । इवराजुमा- 
नान्यथासिद्धिपरिहाराय च परतः प्रामाण्यं न्यायकरुुमाञ्जखीं 
सम्यंते । तत्रैव च कायेत्वविज्ेपणं भयुज्यते । नचासिद्धिव्य- 
च्छेदाय विदेषणं युक्तं सिद्धस तु परतः परामाण्यस्तभथैन- 
स्य॒ न तद्थेतेति दुस्तरता । तथापि शब्दे भामाण्यं वक्तृयु- 
णाधीनमिति चेन्न विशेषकाभाव्रात् । दोषसम्भावनास्थङे च 
तदयेक्षणाद्रदस्य च निर्दोषतत्रात् । दाषाभावाधीनत्वरेऽपि प- 
रतः प्रामाण्यं सिद्धपिति चेन्न तदधीनत्वाभावात्तस्य विरोध- 
निद्टत्तिमात्ररूपत्वात् । अस्तु वा तदधीनत्वं तथापि वेदेतुन 
दोषः। गुणमन्तरेण दोषामात्रो न घटत इति चेत् । अनु- 
ष्णाश्ीतस्पदशेवदुभयनिटकत्तेरपि दरनादुपपत्तेथ । भावान्त- 
राभाववादिनो दोषाभावोऽपि गुण एवेति चेन्न । स्वाभावान्त- 

रेणापि तन्निर्बाहात् । नहि तस्यापि कीताभाव उष्ण एव अचु- 
ष्णाश्चीते तदसिद्ध्ः । उभयसङ्कहणेन हि शीताभावत्वम् । तद्रद- 

त्रापि सगुगेष्वाप्रवाक्येषु वक्तृगुणरहितेषु वेदवाक्येषु च दोषा- 
भावः समानः । ननु शब्दानां स्वतः प्रामाण्ये बुद्धादिवा- 

 क्यानामपि स्वतः प्रामाण्यं स्यात् । न स्यात् स्वतस्त्वस्योत्सर्ग- 
रूपत्वात् आपादितादितर ज व्यवस्थानात् विरोधिव्िशेषे च 
तस्यानयुप्वेशात् । उक्तं चागमप्रामाण्ये | 

नेव शब्दे स्वतो दोषाः भामाण्यपरिपन्थिनः । 
सन्ति किन्तु स्वतस्तस्य प्रमाणत्वमितिस्थित्तिः॥ 

बक्तुरारयदोषेण केषुचित तदपोदते । 

अङ्खटयग्रेऽस्तिमातङ्ग यूथमित्येवमादिषु इति । 
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निस्य हेतुयुणपक्षा बेदे नस्तीशबुद्धिवत् । 
हेत्वभावान्न दोपश्द्रक्भावादिहापि नः॥ 
अकारण यथा ज्ञानं प्रमात्वर्माषगच्छति । 

अकारणं तथा वाक्ये स्वतः प्रापितिकारणम् ॥ 
यदि हेतुगणाभावाद्पभामाण्यं प्रसञ्ज्यते। ` 
तदेश्वरभमायामप्यनिवाय्यमिदं तव ॥ 

अथेवं घ्रषे कारणगुणदोषयोरमभावे तत्मयोञ्ययोः प्रापा- 
ण्यापरामाण्वयोदरयोरप्यसम्भवात् कोव्यन्तरायोगाचच निःस्वभाव- 
त्वे बेदजन्यज्ञानानां स्यादिति इदमपि तुर्यमीरवरज्ने । 

हेतुनिशत्तिस्तत्कायं प्रामाण्यं निवतंयेत् नतु नित्यमिति 
चेत् अप्रापाण्यहेतुनिष्टत्तिरपि तथेव । अतो विरुद्धस्व- 
भावयोग उभयपारेत्यागान्निःस्वमवतैव वआ स्यात् । एव 
मनीदवरवादिनां सौगतादीनां श्ुद्धसंवित्सन्तानादिष्वधिष- 
तिस्रहकायोदिकारणतदृगुणादेरसम्भवाव् स्वारासिकस्वात्- 
गोचरभामाण्यस्य चाभ्युपगपात् समाश्च; । यद्यपि पृर्॑भत्य- 
यस्य॒ कारणत्वमिषट तथापि तस्यापवगेदश्चास्थस्य गुणदोषा- 
दिरूपक्तपस्तसस्कार प्रत्यस्तमयान्न तजञन्यस्य गुणहेतुतेति । यच्च 
प्रामाण्यं परतो ज्ञायत इति भरयुक्तं तत्र ज्ञानान्तरेण ज्ञना- 
न्तरस्व भाववेदनाभ्युषगमात् सिद्धसाधनता । परत एवेति 
विवक्षायामीदशं ज्ञानं भमेति टक्षणतः सवेभमाणतंप्राहिणि ज्ञाने 

 पारमेखरे च विज्ञाने तदसम्भवः । नहि ताभ्यां खप्रमातं न 
गहीतं लक्षणाग्याप्निकिच्चितू्गत्वादिपसङ्गात् । ततोऽन्यत्र परत 
एवेति नियम इतिचेत्तदपि न तदृष््रान्तेनेव परतिभयोक्तं शक्य- 
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त्वात् । विगीतं प्रामाण्यं स्वाधारण ज्ञायते भरापाण्यरूपत्वात् 
ईश्वरज्ञानादिभामाण्यवदति । कथं तर्हीदं भपाणयप्रमाणं वे. 
ति संशयावकाश इति चेन्न विशेषतो ग्रीतष्षपि सशयोत्य- 
तिदशनात् । भवति पृदहुः श्ुक्तिकारजतमोदादन्धीडृतधियः 
कलधोतेऽपि तथोपभ्यमाने यथोपलम्भमिदं रजतमेव वा पूर्व 
सुक्तरजतं वेति पुरतः | तथात्रापि गृद्यमाणेऽपि प्राषाण्ये कि 
मिदं प्रमाणमेव स्ममाणतयेपलभ्यते उत वाधात्पूवंचम- 
वदभमराणं सदिति संशयो युक्तः । तथ।पि सन्देहसहेन किं स्व- 
तो ग्रहणेन निथयस्तु पराधीन एवेति चेत् किपस्पदपेक्षया 
ग्रहणपग्रहणं वा नियन्तुं शक्यं सिद्धो हि ग्रहणप्रकारः परीक्ष 
कैरनुसरणीयः । सिद्धिरेव स्वतः कथमिति चदित्थं ज्ञानं स्वा- 
लम्बनं प्रकाशयत् स्वयमपि ज्ञानान्तरनिरपेक्षं प्रकाश्चत इति 
तावत् सवेबेदान्तिनां संमतम् । अस्वयं भकार देऽपि स्वग्राहि- 
णानुव्यवसायेन प्रकाशमानो व्यवसायस्तावदभंशयात्मेव दशयते 
सपृः्यप्रामाण्यवदेऽपि अपू्वाथेमो चरतया स्पृतिविलक्षणश्च अवि 
पयंयात्मा चवाधात्मा च वाधदेः पूर तत्मसङ्गाभावात् । ततश्च 
याद्रिषयतयाय व्यवसायः प्रथमं प्रतिभातः तद्विषयतयेव परः 
सहस्चपरिक्षोदात् पश्चादपि । अतो यत्तद्विषयत्वलक्षणं भामा- 
ण्यं पश्चात्तेनैव व्यवस्थाप्यते दादविभ ग्ररीतमिति स्वतः भा 

` माण्यग्रहः । नन्वेवं संशयत्वादिखक्षणपधरापाण्यमपि स्वयप्र- 
काञेनानुव्यवस्रायेन वा भरथममेव ग्रहीतुं श्क्यं तथापि बि- 

पययत्वसक्षणं न तथा गृ्यमाणवैपरीप्यस्य स्वेन स्वग्राहिणा 
वा परथपपग्रहणात् । तस्पन्ने्ने च वेदिकानामविवादात् 
तत्रेम्मशमादयिव चान्ततःस्वतः भापाण्यसमथेनप्रदृत्तेः । तत्र 

दोषामावरादेवादावभामाण्यानुत्पत्तेः । तत एव चाप्रामाण्यपमि- 
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त्यसं भवात् । स्वत एव च प्रापाण्यप्रमितेर वाधाचेत्युच्यत इति । 

इति श्रीकवितार्किकसिहस्य स्वतन्स्वतन्त्रस्य श्री मदरङ्कट- 
नाथस्य बेदान्ताचायंस्य कृतिषु न्यायपरिनुद्धौ शब्दाध्याये 
मरथपमाह्िकम् ॥ ३॥ १ ॥ 

--- <~ - ~ 

अथ पोरूषेयापौरुपेयविभाग पूवानुपपन्नः स्वस्यापि वाक्य- 
स्य पौरुषयत्रे वाक्यतवादि लिङ्गसद्धावात् । सवैज्ञभरणीता वेदाः 
वेदत्वादिति व्यतिरेकिसम्भवात्। ““पन्त्रकद्यः तस्य ह वा एतस्य 
महतो भूतस्य निदवसितमेतव्हग्वेदः ऋचः सामानि जज्ञिरे 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत'?ईर्यादि श्रवणात् । 

प्रतिमन्वन्तरं चेषा श्चतिरन्या बिधीयते इत्यादि स्पृतेश्च । 
तथा “अधित्य छते प्रन्थः?३ति पानिनिस्पतिषिद्धाथकाठक- 

कारापादिसमाख्याविक्चेषयोगात् क।द्ाचित्ककथाविज्ञेषसदृषटेर- 
 नित्ययोगाद् तत्प तर काछ्योस्तद नन्वयापत्तेः। शब्दस्य च भूत- 
गुणस्य नररत्वादिति चत्तन्न वाक्यत्वाुमानस्य विपक्षे बाधका- 
मावात्। अक्रारणकार्योसत्तिपरसङ्ग इति चेन्न कायैत्वस्यैव साध्य- 
मानखाव् । अक्ारगल्वमात्रस्य परसज्ञ्यमानस्ये्टत्वात् । क्रमविशे- 
वेणानुद्धायमाणानां बणीनां कथं पदत्वं वाक्यत्वं वेतिचन्न पर- 
कृतथरवन्धपाठव्रदकठभिरुबाराेऽपि तत्सिद्धेः। अदिमसुच्वारणं 
कर्वभावि कथं स्यादिति चेन्न आदेमल्वस्येवासिद्धेः । दशेनानु- 
गुण्यनाच्यलसवदव सषेद्ा परतन्त्रोच्चारणस्यवाभ्युपगन्तुपुचित- 

त्वात् । ततश्च सव॑दोचारपितषुरुषसपक्षस्रेऽपि पूतपूर्वाधी- 
तप्रकारस्यानुसरणादनादितसिद्धेः । अपोसूषेयतरे घुणक्षता- 
्षरवत् बोधक्वेऽप्यभिधायविरदहादथेपरतं न स्यादिति चेन्न 



भरतिपन्ने निकमे चर्थे प्राधाने वोधकत्वस्यैव तात्परवद्पत्वाः 

त् । प्राधान्यदिर्लोकरिकवाक्यवदाख्यातारैस्वभावादेव सिद्धः 

अस्पदिषटेच सेदवरपीमां सापक्षे निवेश्वराभिपभायसं भवात् इश्वरः 
स्वयमेव धाद । श्रुतिः स्परृतिमेमेवात्न इति । तथा च भाष्यम् । ` 

{44 च 

स्वशःसनावबोधिशशास्चमिति निस्यंश्च 
~> 
त्येव नियमयति पर इतिं 

नित्यापि सा तदाज्ञा। गीतादिरपि श्वस्यर्थोपदेश्चरूपतया प्रव- 
~ 1 

[> 

तेते । साक्षात श्रतिस्तदादेशस्तदनुविधानाच स्मृतिरपि । अ- 
ज्ञातकवेकसरे गन्धवेभाषितादिवदाप्कठे कत्व निश्वयाभावाद्- 
भ्रापाण्यशङ्ा स्यादिति चन दोषाभावनिश्वयादेव तन्निषटत्तेः । 
अनाप्रकदेकत्वशङ्ायां कथं दोपाभावनिथय इति चेन्न महाज- 
नपरिग्रहदेषानाक्तकतुरत्वशङ्कोनमू ठनात् । बाद्यागमपरिग्रहवत् 
किंन स्यादिति चन्न बहुननपरिग्रहादिमात्रस्य महाजनपरिग्रह- 

` स्वेनाविवक्षिततात्तत्परिग्रहविशेषस्येव विवक्षितत्वाच । तयोः को 
वा विशेष इति चन्न े तुदशनाद शनाभ्यां विशेषात्। अनन्गतिकैः 
स्वैररसिकेः सुखजी विकाथिभिः कुहकवञ्चितेवा तत्परिग्रह इह 
तुन तथा तद्रेपरीयस्य सुपरसिद्धत्वादिति । अपि च वाध्यागम 
भतिवन्दिः कं वेदपामाण्यमाप्तप्ामाण्यनिवन्धनापितीच्छद् भिव 
शेषिकादिभिरुच्यते उत॒ सोगताद्यनुमतभामाण्यमिच्छद्धिरुत 

` परित्यक्ताशेषपारलौकिकागमै्लोकायतिकैरिति । नाच इेखर- 
छृतत्वेऽपि वेदस्थेवविधपरिग्रहविशेषमन्तरेणाथ्तने्द्यागमे 
भ्यो विवेकस्य दुःशकत्वात् । सवेन्ञप्रणीतत्वा्भिमान- 
स्य तदनुपानपरक्रियायाश्च सवत्र दुबारत्वात् । न द्वितीयः 
अभ्युपगतप्राप्राण्ये स्वागमऽपि प्रसङ्गात् टृष्टफर्सम्बा- 

दस्य विप्षव्रादान्यथासद्धब सवत्र समचचैतवात् | अ-. 

स्मदुक्तस्य निंरुपाधिकपरिग्रदस्य स्वमते दुव॑चत्वात् । अतं 

~न 
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पच न तृतीयः । प्रामाण्यस्य परोक्षपामाण्यस्य बाक्यप्रामाण्यस्य 
च स्थापितत्वेन वेदिकवाक्ये द्योत्सार्भेके प्रामाण्ये प्रप्त 
निरुपाधिकपरक्षावदनन्तपुरुषपरिग्रहादेवानाप्रक्वैकत्वश्ङ्ोन्मूखने 
च वक्त॒दोषञङ्तु्थानद्रचसि च स्वतः काचादिषद्. 
दोषादशेनात्। आपुकतेकल्वाभेऽप्योत्सिकं प्रामाण्यमनपोदि- 

। तमिति । अनणएव हि परक्षावन्तश्चोदितेष्ु बहुवित्तव्ययायास- 
 सध्यषु निःशङ्कं प्रदत्तन्ते प्रतिषिद्धेषु च सुखतरेष्यपि विषसेख- 
 छान्नमोजनादिवन्निवतेन्ते । भयोगव । पारलौक्ेङी महाजनप- 

रत्निः सफला पे्षावल्यषटत्तिखात् कृष्यादिष्रदृक्तिवत् न्य 
नन्तः भे्षावद्धिरत्रिसंादेनाफलपनुष्ठीयते इति शङ्कितुं शक्य 
दुःखरूपफल्दश्चेनेन सिद्धसाधनतेति चेन्न अनभिपेतोपा- 
छम्भात् । प्टचिदुःखादभिकपुरूपाथपयंवमानस्य सिषाध- 

 यिवितत्वात् । तथापि छाभपूजाख्यातिरूपदृषटमयोजनेनैव सा- 
येतेति चेनदप्यसत् । अतदुदेतेन तेषां प्रदत्तिदशनात् त- 
दुदेशेन भर्ते दाम्भिक्वेन शाखेस्तजनष्ेध तिगहैणात् । ये 
त॒ तदूदेशेन भ्वतन्ते तेऽप्यतदुदेशेन अ्हत्तानमनुद्वौणा एव | 
ख्यात्वादि प्राप्नुवन्ति । अन्यथा ख्यातिलाभपूनादेनिनिपि- 
त्वप्रसङ्गात् । नहि यत्किञ्चिदनेन कृतमिति मत्वा कश्चित् 
कृर्ह्सम्पादितान धनादीन् ददाति पूजयति गुणान् बा- 
रोप्य स्तोति । अपि तु कुतधिल्माणा्सिद्धं परश्स्ताचरणम- 
भिमस्यैव । समरखापथ्यादिमूलकाभपूजादिकमप्यन्ततोऽय- 
शाख्रादिमृलमरशस्तदत्तिपप्रतम् । अतः सन्पयादापरट्रत्तान् दान- 
मानादिभिरभ्यचंयन्तोऽप्यदषबुद्धेव मवतेन्ते । जनरञ्जनाथमेव 

। दानादि; जनो दातरि मानयितरि च रञ्पते। जनानुरागभम्- 

वाश्च सम्पद् इति भसिद्धेरिति चन्न प्रसयुपकारादनदैषत्रा- 
४९ 
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जिततप्रस्विजनजडवधिरदीनानाथा्दिषु दानपानादिभिरनुर- 
ज्ितेष्वपि तन्मूदृष्टसंपलरसङ्गाभावात् । अत एव हि नीति- 
नमेसचिवेष्मेव तदथेदानादिव्यवस्थापनम् । प्रतारणपरैदिकैः 
परतारितास्तान् पूजयन्तीति चेन्न किं ते स्तरात्मानमपि प्रतारय- 
न्ति यनाम समस्तमोगविग्रुखा याबज्ीवमात्ानं परिङ्धज्ञयन्ति। 
येच पटुपह्गाः सर्वे लोकाः प्रतारितास्ते कथ छोकोत्तरभन्ञेन त्या 
मतारका इत्युन्नीताः । अन्धपरंपराकरपस्तश्चयमनुष्ानप्रवाह 
इति चेन्न पभरमाणस्वरूपफलयोरवाधस्य च परत्यक्षसिद्धसाद् । 
धमेबुद्धये् च निरूपाधिकपरिग्रहस्य स्वदुक््ैव सिद्धेः । 
अनादिनिधने ऽस्मिन् अम्नायगलेऽनुष्टाने प्रवहति भरक्रियान्त 

रमाश्चित्य भरतारकेरीहवरेरव। चीने परतिच्छन्दभवतेना श्रुतिस्प 
तिसिद्धा युक्तेपती चेत्येषा दिक् । वेदानित्यत्वानुमानानां भरति- 
भयोगाश्च । पू्ीपरकटपा एतदरेद मद भपाठवन्तः कर्पत्वादथत- 
नकटपवत् । देश्रं वेदपरवतेनपपच्युतपराचीनसंद भम् अ{करैक- 
वेदपवतेनरूपन्वात् । अद्तननिपूणोपाध्यायवेद् ्रवतैनवत् 
नचाश्रया्यसिद्धिःपारुषयत्वेऽपि प्रामाण्यमिच्छतस्ततं एव त- 
स्विद्धेः । अप्रामाण्यमिच्छतोऽपि महाजनपरिग्रहान्यथानुपपत्येव 
भ्रापाण्यं पभरसाध्य तत एव तत्साधनात् । न चास्ति 
 वेदमवतैनस्य सारस्वतपाठेनानेकान्त्यं तवयैव तत्पवाहस्य 
तत्तच्छाखाभ्रणयनवदनादितरात् मन््रब्राह्यणादिवाक्यस्वरूप- 
वेयाकुलीविरहाचेति । एवं विपक्षे बाधकाभावादेव केवल- 
व्यतिरेक्यपि निरस्तः । अनुमभानाध्याये तस्य सामान्यतो 
दू षितत्वाच्च । त्वन्पतेऽप्यायुर्वेद दि सपक्षप्द्धावेन तस्यासाधारण्यं 
नहि तेभ्यो व्याषृत्तमपोरुषयत्वादिलक्षणं वेदत्वं त्वयाभ्युषग- 

~ १ 

म्यते । वेदश्ब्द्परयोगविषयतामात्रेण तेषामपि पक्षीकारे खे- 
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च्छाग्रहीतरूपस्यशवरस्य तत्तदवतारसंब्यवहारा वबेदव्यतिरिः 
क्ताः सन्ति सपक्षाः । नचते त्वयापि नेष्यन्ते वेदतया वा 
स्वीक्रियन्ते । गीतादिषु भगवदुक््ेशानां श्रीविष्णुस्परतिपरभू- 
तीनां च वेदत्वानभ्युपगमात् । षमंशाख्तमेव हि वैष्णव 
स्ृयादिषसिद्धेः । अक्रतृकसन्दमां वेदाः वेदत्वात् यः स- 
कतेकसन्दभः नासौ वेद इति भतिहेतुश्च सिद्धः । अपरिद्ध- 
विशेषगत्वादिचोधं त्विह न त्वया स्मर्तव्यम् । सन्दर्भः कथम- 
केकः स्यादिति चेन्न वणेक्रमविरोषनियममात्स्य सन्दभ- 
शब्देन ग्रहणात् तस्य च भरागुक्तनपेन यथापुतैपरवतनपते- 
णापि व्यबस्थानात् । माभूदकीतहेतुः वीतस्तु स्यात् । बि- 
जीते वाक्यं स्वज्ञपरणीते भमाणत्वे सत्यलौकिकाेविषयवा- 
क्यत्वात् न त्वेवाहं जातुनासपित्यादि वाक्यवदिति चेन्न 
वेदाथनिषयेः कल्पसूत्रकारादिवाक्येरस्मद्ादिवाक्येरेव बातैका- 
न्त्यात् । अजीवबक्ठकत्वे सतीति विशेषयिष्व(प इति चेन्न त- 
थापि यथापूरवेभरणयनमत्रेणःपि तत्मणीतलसिद्धौ सिद्ध 
साधनलात् । यथा पूररेमेदष्ि विश्वमीश्वरः जति यथाधीपहे 
“'सुयीचन्दरमपौ घाता यथापूरमकरपयदिति'' एवं तदि तुटय- 
योगक्षेपरतया वेदवज्नगतोऽप्यकतकलं भसक्तधिति चेन्न यथा- 
पूर्वं घटादिनिमीणे इकालङकविन्ददेः कतैखसिद्धेः हन्त वेदे- 
ऽप्येवं स्यादिति चेत् हन्त स्यादेव । नहि कट्पान्तरवणेग्यक्ति- 
सञुदायविदिष्टमेतरेदानींतनवेदरासि व्रमः। अपितु तादशक्रम- 
योगितामात्रम् । सवेत वाक्येषु दि ययेष्टकरमकरपने पुरुषस्य 
स्वातन्त्योक्तिः न पुनयेथापूर्वोचरण इति काव्यादिष्वपि भरसि- 
द्धम् । यदि तयाअयथापृररैपणीततवं साध्येत तत्र यथापुरपण- 
यने कमिव दोषमारोक्य एवं व्रिरेषयसि । मन्त्रादिषु क 
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मभङ्गानुपपत्तिश्च कल्पान्तरेऽपि तच्छक्यनधायादेवर । | । 
त्वेऽपि वा यथापूरवोचारणेऽपि तदनपायादन्यथा कल्यनागौरवा- ` 
दति । तथापि सगेपरख्यसम्भवात् सम्दायविच्छदे सववेदो- ` 
च्छेदात् पञ्चादीशवरस्तत्सष्टा स्याद् न स्यात्तथापि भरार्चानवेद्- ` 

साक्षात्कारिणस्तस्य तत्वतेनमातरोचित्यात्। शक्तस्पापि तज।- ` 
तीयवेदान्तरकस्पने गोरवात् । शक्तावपि सिद्धोपजविनस्यास्प- 
दादिषु दष्टः पूषःमव च मन्श्णां कर्पान्तरेऽपि मन्बत्वा- ` 

विरोधाद् । एवे मन्त्रनित्यत्वे च तुख्यन्यायतया ब्राह्मणनि- 
त्यत्वस्यापि दुस्त्यजत्वात् तद्दृष्टान्तेन वा तन्नित्यत्साधनात् \ 
सारस्वतपाठादोवपि मन्त्रादिस्वरूपमेदा मावस्योक्तत्वात् । 

यो बरह्माणं विदधाति पूर 
यावै वेदांश प्रहिणोति तस्मे । 
वाचां विरूपनित्यया पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदूचुः । 

अजान् हवै प्रन्ीस्तपस्यमानान् ब्द्यस्वयंभ्बभ्यानषैत् त ऋ 
षयोऽभवन् तदटषीणामृषित्वम् । 

अनादिनिधना हयेषा वागु्छष्ठा स्वयंवा । 
व्यस्य वेदं सनातनम् इत्यादिभिरीञ्वरस्याप्यनीरवरव- 

देव बेदथवतेनमात्रसिद्धः । कुतश्च सगेप्रखपसिद्धिः । विह्वसन्त- 
` तिरत्यन्तपुच्छिते सन्ततित्वात् प्रदीप्न्ततिवत् । विशसन्ता- 

नोऽयं दर्यसन्तानदीनेः समव्रायिभिरारन्धः सन्तानतवादारणे- 
या्रिसन्तानवत् । वतेमानब्रह्माण्डपरमाणवः पू्वमुत्पादितसना- 
तीयसन्तानान्तराः नित्ये सति तदारम्भकत्वात् ्रदीषपरमाणु- 
वत् । परेता अपि चूणीं भविष्यन्ति अ्रयत्रैतवात् घटवत् । समुद्रा 
अपि शोषमुपयास्यन्ति जलाञञयत्वात् पर्ववत् इत्याद्नुपानत 
इति चेन् केषांचिन्नत्यसं सारपक्षे प्रथमस्य हेतोस्तथा तत्तिपाद- 

` 8. पा ४ 30 
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कौरागमेरंशतो बाधः) तद्रहिष्कारे चानेकान्तः सर्वेषां च श्चुतिश्ञ- 
तसिद्धेनित्यविभूतिनिषठिरीरवर नित्य ि ग्रहादि भिस्तेस्तैरनेकान्तः । 
न च तत्पक्षीकारः शक्यः वाधारद्छोरन्यतर।पातात्। प्रतिपरयो- 
गाश्च गणित्रविशषादिसिद्धद्विपरासेखयापू त्तरकालो न खोक- 
शुन्यः कालत्वात् अद्यतनक्ाञ्पत् इयवमादपःखयमूद्याः। तिः 
पक्षे च बाधकं न सम्यगृहर्यते यच्चाममानुग्रह एषां बलमित्यभिप- 
तम् तदागमभ्रमाणत्वोपजीवनं तथा चागपत एव प्रख्यादिसिः 
द्धिः । ततश्चागमादबागमनित्यलं सिद्धम् । उक्तं च प्ञापरित्राण। 

वेदतः पोरुषेयत्वशङ्। वेदे न ज्ञाम्यति । 
हेतवन्तरसथ्ुद् भूता हेखन्तरनिषरिता इति ॥ 

प्गादो बेदपरिग्रहमकारशचे्रमुपपादितः। 
व्यवहारिजनाभाव्रादिरां व्धु्च्यप्तम्भवात् । 
वेदार्थो नेव शक्येत बोद्धुं तस्येति चेन्न तत्॥ 
वहवः सम्भवन्त्येव शब्दाय॑व्यवहारिणः । 
युक्ता ईशितुय॑द्रा बहुरूपपरिप्रहात् ॥ 
प्राच्यविज्ञानसंस्कारातुप्ररच्या वास्य वेपरसः। 
स्ेशब्दाथंविन्ञानं सुपरोप्थितवदुद्धवेत् ॥ 
न गभेवासस्तिषां न वयोऽतस्थादयोऽपि च । 

 सवेविज्ञानसंपन्नाः सषटास्त इति बेदधीः ॥ 
यो ब्रह्माणमिति श्त्या खष्टरा ब्रह्माणभीऽवरः । 
अस्म बेदानदत्तेति प्रतीतिने उदेति दि॥ 
शब्दा थेवेदिने बेदभदानं साथकं भवेत् । 
अन्यथा व्यथेमिख्यापस्या शब्दाथंतरेदिता इति । 

[९ [9 © 

सुक्तङण्डपरन्त्रदतवजन्ादवाक्बानामाप भयपद्रह्ुलस्मदर 
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त्व सम्पदायपरवतेनादिभिरेव निवहः । इदपप्यागपानुरोधादेव 
सिद्धम् । स्वयंभ्भ्यानषेदित्यादि हि श्रतिः । भरजापतिनियोग।- 

= म. 1 

च तदाहितप्रहिमानो महषेयोऽनधीतानेव्र बेदभागान् पहयान्ति । 
तन्नियोगश्च तत्तदषिकलरेनानुसन्धानादेः कर्मोपयिकत्वात् 
तेषामपि भरवाहानादिस्वान्नानित्ययोगादिदोषः । “यद्रे किंच- 
नमनुरवदत् तद्धषनम्"' इत्यादो परवाहानादितं परेरक्तम् वदु- 
पाख्यानान्तरादिष्वरपि तुर्यम् । उक्तं च भगवता व्यासेन । 

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महषयः । 
लेभिरे तपसा पृत्रपनुज्ञाताः स्वयंयुवा इति । 

इतिहासोऽत्र तत्तदरुत्तान्तः । उक्तं च तेनेव धर्शाद्ञेऽपि । 
धममृल बेदमाहुगरन्थराशिमङत्रिमम् 1 
तद्विदां स्म्रतिशीके च साध्वाचैरं मनः प्रियम् इति ॥ 

श्ाखाप्रणयनं च द्वापरान्ते भाविपुरुषशक्तिपरिक्षयाद्रद्- 
स्षकदेशोद्धरणम् । एतेन समाख्पा निव्युढा । प्रवचनविश्चेष 
विषययत्वात् । 
इदं च सर्व भरसाधितं परह्नापरित्राणे 

यादक्पभावाः श्रयन्ते ऋष्याद्या वेदराक्िषु । 
ताद्शा एव खज्यन्ते वेदान् दृष्टा स्वयंवा ॥ 
अतस्तेभ्यः पुराबेदसच्वद्रेदस्य नित्यता । 
अनधीस्येव वेदानामाविमोवयितृत्वतः ॥ 
तपसा प्राप्य संस्कारात् तस्मुक्ततादि सम्भवः। 
तपःपरभावान्मन्त्राणामृषिद गेन संस्कृतेः ॥ 
दाक्तिराधीयते काचित् यथास्माकपधीतितः। 
अधांवबोधकत्वं तु शब्द शक्यान्य शब्दवत् ॥ 

[4 क [> 

ऋषिदश्चनतोऽधीतेरपि शक्यन्तराद्धवः । 

=. 

कः ~ 
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अपूवकाय॑निष्पत्तावुपकुयीदिदं ततः ॥ 
क)ठटकादिसमाख्याया निमित्तं चदमेव बा । 
प्रकृष्टं वा प्रवचनं तत्सिद्धा बेदनित्यत। इति ॥ 

वणोनित्यत्वं क्रमानिस्यता वा नाभिमततरेदनिचत्वत्रिरयापि 
नख वगेनित्यलवं बेदनित्यतदितुः काव्यादिष्वपि तुख- 
सात् । शब्दाधिकरणं च।नुपयुक्तबणानित्यत्रपरं नानुम 
न्यापरह । ज्ञरौोरकदेवताधकरणे च “शब्द् इतिचेन्नातः प्रभवा- 

तभत्यक्षानुमानाभ्याप्र् । अत पूव च नित्यसरम् । समाननापष्- 
पत्वाचा्त्तावप्यविरोधो दशनात् स्मृते” इति तैरिदं सर्व 
समथितम् । वेदायेसंग्रहे तु वेदाः परमाणं चत् विध्ययेव्ादमन्र- 
गतं सर्वमपूषैमथजातं यथावस्थितमेव बोधयन्ति । प्रामाण्ये च 
वेदानाम् ““ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन संस्बरघस्तस्य ज्ञानषठुप- 
देश” इत्युक्तमिति मन्त्राथवादयोरपि याथार्थ्यं प्रङनत्य शब्दश 

` क्तेरसांकेतिकत्वम् । तत एव शब्दानुमानाषेवेकः पौरुषेयापोर- 
षेयादिविभागादिकं च व्यक्तं परदरतम् । तथाहि यथाभ्रिजख- 
दीनापोष्ण्यादिशक्तियोगः स्वाभाविकः यथा चश्ुरादीनामि- 
न्दरियाणां बुद्धिजनकत्वशक्तः स्वाभावेङी तथा शब्दस्यापि 

 बोधकतवशक्तिः स्वाभाविकी । नच हस्तचेष्टादिवत् संकेतमृ 
शब्दस्य बाधकत्वमिति वक्तुं युक्तम् । अना्तुसंवानाविच्छदे 
ऽपि संकेतयितुपुरषाज्ञानात् । यानि संकेतमूलानि तानि 
सबांणि स्रक्षद्रा परम्परया ब्रा विज्ञायन्ते । नच देवदत्तादि- 
शब्दवत् करपपितुं युक्तं तेषु साक्षाद्रा परम्परया वा संकेतो 
ज्ञायते । गवादिशब्दानां तु अनायनुसन्यान।िच्छदेऽपि संके- 
ताज्ञानदेव बोधकलरच्चक्तिः स्वाभाविकी । अगन्यादीनामोष्ण्या- 

 दिश्चक्तिवत शन्धियाणां बोधकलक्चक्तिव्च शब्दस्यापि 
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कि 

व धकत्वशक्तिरवह्याश्रयणीया । ननु चन्दियवच्छन्दस्यापि 
वोधकत्वं स्वाभाविकमिति चत् सम्बन्धग्रह बोधकत्वाय कि- 
मित्यपेक्षते, लिङ्गवदित्युच्यते । यथा ज्ञ(तसम्बन्धनियमं भूमादि 
वन्ह्यादि्बुद्धिजनकरं तथा ज्ञातसम्बन्धनियमः शब्दोऽप्ययथेव्रिशेष- 
बुद्धिजनकः । एवं तरिं शब्दोऽप्वयथे विशेषस्य खिङ्गमित्यनुान- 
मेव स्यान् । मेवम् । शब्दराथेयाः सम्बधो बोध्यबोधकभाव 
एव । धृपरादीनां तु सम्बन्धान्तरपिति तस्य सम्बन्धस्य 
ज्ञापनद्रारा बुद्धिजनकत्वमिति विशेषः । एवं गरदीतसम्बन्धस्य 

बोधकल्वद् यैनादनाच नुसन्धःनारिच्छेरेऽपि सङ्धेतस्याज्गानाव् 
वोधकत्तै शक्तिरवेति निश्चीयते । एवं बोधकानां षदसङ्ःतानां 

` संसगगविशेषव)धकत्वेन वबाक्यरब्दाभिपरयानाञुच्ारणक्रमो थत्र 
पुरुषबुद्धि पूवकस्ते पोरुषयाः शब्दा इत्युच्यन्ते । यत्र तू 
चारणक्रमः पूरवपूर्वोचारणक्रमजनितसंस्कारपूवकः सवदा अगौ. 
रुषेयास्ते देदा इत्युच्यन्ते । एतदेव वेदानामपोरूषयत्वं नि- 
त्वं च यतपूवेपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तयेव क्रधविशेषं 
स्मृत्व तेनेव क्रमेणोचायेमाणत्वं तेनानुपूद्री विशेषेण संस्थिता- 
्षरराक्षयो वेदा ऋग्यजुःसामायव॑मेदेन भिन्ना अनन्तशाखा 
वतेन्त इति । अवाद्धिरसानुक्तिरथवोनुभवेशविवक्षधा। एवं 
निवेदीव्यपदेेऽपि विवक्षामेदो ग्राह्यः । सर्वोऽप्यसों पुनर्वि 
विपन्त्राथंवादरूपेण त्रिविषः। तत्र भरामाणिक्रमन्त्रव्यबरहारवरिषयो 

मन्त्ः। स चानुष्टेयाथपरकारनाददिनापकरोति । नच इदेव 
तद्छक्षणं तस्य वसन्ताय इत्येव माद्यव्वाप्रेः । वसन्तायकपिज्ञ- 
खानाङभते इत्याद यस्तु मन्त्रा अपि वरिधेपरा एव ममांसिताः । 

स के मन्त्रः क्रियमाणानुवादिस्ताचरशख्वजप्याद्मेदाभेन्नः । 

पेशाचमागधादिततद्धाषामन्वाणां फलग्रदसरे तततद्रीनना- ` 

४ ५.५ ४ ) 
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त्यादिकं निदानम् । श्रद्धेयदेवतानापाङ्पात्रं तु न तदक्षरशक्ति- 
प्रतिबन्धकं क्षिगरश्ुदरफटपरकाशनेन दिपभरम्भा्थं तथवेश्वरादि- 
भिः खषएम् । गरुडादिनामाङ्कमाषामन्तेषु तु तत्तदेवतास्मृत्यु- 
पकारकत्वमप्यस्ति । एतन मन्त्रव्याकरणं निव्युहम् । ये तु 
श्प्तकरोटयो महापन्त्रा इखाप्रश्ञाखे परठितास्ते तु प्रणवयोगा- 
योगादिभिवदिकांस्तान्तिका इति तरिभञ्यन्ते । त्र शद्रा 
विकारत्व सिद्यर्थं तान्किकपरिभाषा न पुनरेदिकतया श्रौ- 
तस्मातदि मेदव्यपदशवत् भरप्राणसिद्धसातरेषात् । सर्वेषा 
मन्त्राणां सद्रारकमद्रारकं च परमात्यैव प्रतिपायः फरप्रदश्च । 
सदरकेवु तावत् दिनियोगभद।त् बहुगा बञ्मगि परयेसानम् । 

तत्तदेवश्षरौरत्वात् तत्तद॑शतया स्थितेः । 
रन््यादिन्यायतघेषां सर्वेषामीऽवरे स्थितिः! 
विध्यधीनभदच्युत्तस्भकवाक्यविरेषो ह्धवादः 1 सोऽपि भ- 

त्यक्षाद्विरुदधे स्वार्थे प्रपाणं स्वतः प्रापाण्यस्यानपवादाव् । यत्र 
तु विरोधप्रतीतिस्तत्रप्यवरिरुद्धायेपचारेण तत्परामाण्यम् । स 
च कञिद्धिद्येकवाक्यतया प्रमाणीमव्रतीत्पथेवादाभिकर मादिषु 
साधितम् । स्वतः परयोजनभूतायतरिशेषदिषयस्तु स्वतन्त्रतयापि 
पराबाण्यं प्राप्नोतीति समन्वयसुत्रारद्ुम् । तताप्त्यभिखवे तु 

` तदुषायवाक्यप्रहत्तिः । स चतुधा निन्दापरसापरटृतिपुराकस्प- 
भेदान् । निषेधादिङ्ञेषभूतो निषेध्यादिदोषवादोऽज निन्दा। बि- 
ध्यादिदेषभूतो त्रिधयादिगुगवादः प्रज्ञा एकानुबन्धी कथापि. 

शेषः परछरृतिः । अनकानुबन्धी तु पुराकल्यः । हितानुक्षा- 
सनरूपं वाक्यमिह विधिः । स च बहुविधः । निस्यनेमित्ति- 
ककाम्यसंव्रहितविधिनिषेधादिभद्व् । नियपपरिसंस्ये अपि 
[कधमदातरव । तेव विविक्रः | 

ध 
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अप्राप्तस्य विधौ प्रातिनिंयमे परा्निपूरणम् । 
वाधस्तु परिसख्याणां प्राप्रस्येवकदे क्षतः ॥ 
अथात्र को नाम छिडयदिम्त्ययाथेः न ताबदपूरवं तस्मि- 

न्प्रमाणान्तरामा चरे व्युत्पर्ययागात् । तद्रे चरत्वे त्वपूत्रत्वव्धा- 
घातात् टिडमादेवाच्यमित्येव व्युत्पत्तां इतरेतराश्रयप्रसङ्गान् । 
विमरेतः सिद्धिः स्यादिति चन्न रिमशंस्य स्मृत्युभवातिरिक्त- 
स्यानभ्युपगयात् । क्रियाकार्य व्युत्पन्नस्य चान्वयायेग्यताया- 
मपि लक्षंणादिभिरेव निवाह्यत्वात् । अयिधानान्यथाकरश्ायो- 
गात् । प्रथमव्युत्पत्तरपि सवत्र कायै एत्ति नियमाभवाद् । 
धा गापानयत्यादि प्रयाजकरद्ध वाकंयश्रवणसमनन्तरं गवानयने 

भटत्तं पुरुषपाछक्य पाञेस्थो व्युततित्परुश्वेतनव्रहततेः कायेता- 
बुद्धिपूवकत्वात् प्रयोज्यदृद्धकायताबुद्धश्च कारणान्तरादश्ेना 
त् यदनन्तरं यदारभ्यते तत् तस्य कारणमिति प्रयोनकरदृद्ध- 
वाक्यमेव भरयोञ्यषृद्धकायंताबुद्धः कारणापः्यध्यव्रस्यतीति 

तथा कस्यचित् पुत्रस्ते जात इति केन चिदुक्ते भ्रतिपन्नपुत्रोत्पत्ते- 

स्तस्य भितं च जानन् व्वुधि्पुः पुत्रजन्मवाक्वश्रात्रेगः 

पुरुषप्य गुखविकाशमाल।क्य तस्य प्रियाथ॑प्रतिपत्तिनिमित्तत्वा- 
लुपानात् तस्परपतिश्च कारणान्तरादशनात् पुत्रजन्मवाक्यमेष 
कारणं कृरपयाति । नच पुत्रजन्पनः प्रियत्वं बाछेननज्ञारश्धिति ` 
वाच्यम् प्ङ्गातपुत्रजन्मनस्तस्य परोढस्य भाषान्तरवत् प्रथपव्युत्प- 
तावेवं सम्भवात् नोदाहरणमाद्रणीयमिति च न्यायविदः । ततश्च 
ये बालानां प्रियत्वेन सम्यतिषन्ना भक््यमोञ्यादयः तहरी व्युरिप- 

सुस्तत्सम्पीत््राविणः पुरुषस्य मुखविकाशदशषनादिभक्रियया 
व्युत्पद्यत इति किं नाप्त | प्रियान्तरस्मृत्यादिभिरपि ञुखवि- 

न्ने 

काशः सम्भवतीति चत्तथेव स्वयं तदधीनपरयोजनान्तरः 
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स्मरणादिनापि मप्रानयनकतैव्यताबोधः सस्भवत् । आमनति 
विशेषवकशादनेकपयामानुगतेश्च उ्यवस्थतिचेत् तुल्यम् । तथापिं 
तत्तसियानुबन्धिसुखन्नजन्पपुखपरसव्स्वादुवाक्तवादिहषैरेत्था- 
नतरसस्भावनया प्रेरेबो दुरनिंत्चय इति चन्न गवानयनेऽपि बत्स- 
संयोजनक्षीरसम्पादनादिकतव्यताबोधकरेऽपि वाक्ये तदथगत्रा- 
लयन परस्मात् गामानयेत्यातिवाक्यं गवानयनकतेव्यतेकबाधक- 
मिति कथ निचिनुयात् अन्वयव्यातिरोकम!रेमवगारद्ष्टानुग्रहोञच्ेति 
चत् तुरयम्। तदेव पुत्रजन्पवाक्योदाहर्णसपक।रस्य मन्दमतीनां 
दुरारोहत्वात् । तदुरेक्षणेन स्पटतरब्युत्पत्तिप्रकारो या्दच्छिको 
घु {दध पूवक भाष्धकरैदेरितः ¦ तदन्न छिरूयते । एरं किं वाखा 
शन्दरा थसम्बन्धमवध।रयन्ति । मातापितव्रभृतिभिरम्बातातमा- 
त॒खादीन् श्शिपशुनरपृगपक्षिसराषछपाद।श्नपवेहि इमं चावधार- 
यत्यभिप्रयेणाङ्खस्या निर्दिश्य तेस्तेः शेढदे स्तेषु तेष्वर्थेषु बहुशः 

शिक्षिताः शने; शने स्ते स्तेरेव शढ्रेस्तेषु तेष्वर्थेषु स्वात्मनां 
बुद्धय॒त्पत्ति दष्टा शब्दार्थयोः सम्बन्धान्तरादश्नान् सङ्कतयित्- 
पुरुषाज्ञानाच् तेष्वर्थपु तेषां श्रब्दानां प्रयोगो बोधकत्व- 
निबन्धन हति निधिन्वन्ति । पनथ व्युत्पन्नेतरङब्देष्वस्य 

शब्दस्यायप्रथं इति पृवटद्धैः शिक्षिताः स्ंशज्दानापर्थमवग- 
म्य परभत्यायनाय तत्तदथवबोधिवाक्यजातं प्रपुञ्खते । प्र 
फारान्तरेणापि शचब्दा्थसम्बन्धावधारणं सुशकरं केनचितपुर- 
षग हस्तचेष्टादिना पिता तै सुखमास्ते दति देवदत्तायं 
ज्ञापयति प्रेवितः कथित्तञज्ञानपने प्रत्तः पिना तें सुखमास्ते 
ति शब्दं प्रुदधे पानवेप्योऽन्यो व्धुतपत्ुमूंकवचेषटापिगेषन्गःत- 
उन्नपने प्रत्तमिमं ज्ञाखानुगतस्तञ्ज्ञापनाय प्रयुक्तपिपं श्च 
डद श्रत्वा अयं शब्दुस्तथेबुद्धरैतुरिति निश्विनोतीति कर्यं 
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एव व्युत्पत्तिरिति निवन्धो निर्भिवन्धन इति । अत्र पिता तै 
सुखास्त इति वाक्यस्य स्थाने अपवरके दण्डस्थित इति उदाह 
रणान्तरभात्रमन्यत्रोक्तम् । अतः सिद्धा सिद्धेऽप्याचनव्युन्पात्तिः 
भवतु वा प्रथमय्युत्पत्तिः कायोथं एव तथापि भरयोगान्बय- 
व्यतिरेकदददिव शब्द शक्तिविंदचनीया । भयुज्यन्ते च चसिद्धप- 
रा एवाविर्बाक्ततकतेष्पेः पुरूषः शब्दाः । यथा कोऽसो राजा 
कौरवः । क।तुकमाजादेव यत्र पररनः प्रतिवचनं च तदनुिधाय्येष 
अता यथा पदानां प्रातिंस्की शक्तिः सिद्धे कार्यऽपीति 
यथासम्भनं निष्करष्यते । तथा तात्पयेमपि यथायोगमेव  ग्यु- 
त्पस्युपायस्वेऽयि च कायस्य सरवशब्दतात्पयंवरेषयत्वायुक्तेः । 
कायेवक्येऽपि भ्रवतकस्वादिक्षणं च प्राधान्यमपुवस्य मृग्यम् । 
सखद्ःखामावाभ्यामतिःरेक्तस्य स्तः स्विन् ` प्रते 
कत्वायोगात् । व्युत्त्तिदशायारप्यखुखरूपस्यानयनादेरन्य- 
केपतयैव प्र्टततिशेपत्वाभ्युपगमात् । अतः सुखे दुःखनिषटततौ 
वा सान्नात् कायत्ववोधः तदथ॑तया तत्साधने 1. अपेत 
सेन च साधनवत् साधरनमाधनेऽपि कार्यताकोधोपपात्तिः । 
नच सुखादित्वमपूरस्य न च तत्साधनतया तत् प्रवतेकत्व- 
मभ्युपगतम् । अभ्युपगवेऽपि लोकिकषेव्यभीत्येव देवतामीत्यै- 
व श्ुत्यादित्तिद्धया काछान्तरमा्रैफञसिद्धौ लिङ्ाच्यतयाः 
स्वरूपेण वा तत्कल्पनायागात् = रात्रिसत्रादिनयाच्च. । प्रतिः 
्ादेशवि्ञेषशतयातना साधनलघुतज्जनछागादिपरिग्रहवद्विध्य- 
पेक्षितं प्रतीतं च देवताप्रीत्यात्मकमेवा पूर्वं छिद्खाच्यतया 
स्वरूपेण बा द्वार मुपकरप्यतां किमन्येन । यच्च॒ जखन्त्यधलो- 
कायतिकाः। 

विग्रहो हवरिरादानं युगपत्कमेसचचिधिः । 

| 

क न कक 

क, 

9 शा ग क = ण, फ ७. कवत् 
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प्रीतिः फलप्रदाने च देवतानां न विद्यते इति । 

तदपि नेमिनीयहृदयानाभिज्ञतानिबन्धनम् । नदि सखतः. 
परपाणास्नायस्प्रतिपुरागादिसिद्धाः साधकवाधकरपरमागगोचर। 
देवताविप्रहादयोा हतुं युक्ताः । न चायोगयेष्वनुपरखम्भमात्रेण 
वाधः शङ्खः । अतिपसङ्गितात् । साक्षाट्धोकायातिकूबादभस- 
ङ्गात् । स्तुत्या विपरिरोषमूतेष्प्वथतवादेषु तदर्थतयेव स्वायपिद्- 
धानेषु न वक्रयभददविदाषः । स्तुत्यादिपरत्वेऽपि न युख्या- 

येवाधः । स्वाथवाधक्रायात्रे स्वरा्थपहाणायोगात् । न च स- 
वां स्तुतिरयथाथां न चासता गुणेन कथितेन स्तुतितिद्धिः। 
यत्र तु युर्वाथंवाधः तव्राप्पौपचारिकं शिञ्िराछम्बन- 
पभिपरेतम् । अन्यथा विडम्बनमात्रमेव स्यात् । नचोपच्छन्दनपा- 
तरता तञ्जञाने पुंसः श्टच्यनुपक्रारात् । निरूपक्रस्य च तदज्ञाना- 
योगात् । अन्यया च्रान्तिमूटप्ररत्तित्वपरसङ्गात् । समन्वयाभ्रि- 
करणनयाचच सिद्धेकपराः सन्ति भागाः । तदनुबादिनघ्रतिहा- 
सपुराणादयः । नन्वथवादाप्रिकरणे '“विधिनः त्वकवाक्यत्वात् 

स्तुत्यर्थन विधीनां सपु, रिति सर्वैषामथवादानां विध्येकवा- 
कंथत्वमुक्तं समन्वयसूत्रे तु कथं तद्विरुद्धोक्तिः । मैवम् । अर्थवा 
दामामाण्यपूरपक्षप्रतिक्षिपाय विध्येकवाक्यतया प्रामाण्यं सम्भ- 
वतैत्यतावन्मात्रमथवादाधिकरणे स्थापितम् । विध्येकवाक्यत्त्र 
ब्रह्मस्वरूपतात्र्याभावपूषेप्षस्तु अववरकनिधिपद्धावादिवा- 
कंयवत् स्वतः भयोजनभूता्थविषयवाक्यानां भिन्नवाक्यतया 
पि प्रापाण्वद्ुपपाद् समन्वयसूत्रे प्रतिक्षिप्यत इति विराधा- 

भावात् । अपिच ओत्तर्गिंकमापवादिकं चतं तमर्थं परतिषा- 
दयस्सु वाक्येषु विषयस्यवस्थया विरोधश्चमनं व्याकरणादिष्व- 
पि इष्टमिति । अत एव ब्राह्मणञञेषोऽथेत्राद इति आर्षमपि 
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चाक्यतेतसागिं सतिषयपव्रगनाव्यध् । या तु शब्दमात्रनैव छि- . 
डाय इति कौमारिच्छरुष्ठतिः सातु प्रतीतितरिसम्बादादिपषतिह- ` 

ता न हि त्िषिवाक्यश्राविपुरूषो लिडद् स्वरव्यापारमभि 
धत्ते अतो पया प्रवर्तितव्यमिति मन्यते । नच यागादिस्व- 

ख्पे छिडदिव्यापारे च केनचिद्रक्पन सप्रचचत्य प्रतिषादि- 
तेऽपि कक्िहप्रवतेपानो दञ्यते । लिडादेश ज्ञायपानत्वलक्षणव्णा- 
पारमात्राच्छक्तिटक्षणव्यापारपात्रादरा परवरतेकतरे व्युत्तः भ्राग- 
पि ततः प्रषत्तिप्रसङ्गः । च्युत्पत्तरपि सहकारित्वे तत्सापक्ना- 
या नि्िषयायास्तस्या असम्भवात् तद्विषयो वाच्यः । नच 
स्रञथापारे लिडमदिः कचिद्ष्युत्पन्नः। सर्वैषामपि शब्दानां स्व- 
व्यापारातिरिक्त एव द्य्थे व्युत्पत्तिः । ये चाभिधायिनः शब्दा- 
स्तेऽपि न शुङ्ग्राहिकया स्वव्यापारमभिदधति । अपितु शब्द् 

मजव्यापारे ततद्रतेः | पापरान्योपाधिक्रोडीकारपात्रेग स्वब्या- 
पारस्यापि निवेशः । अत एवाभिधादिशब्दाभिधयस्य निपित्तस्य 

च सापान्यनः प्रतिपन्नखाद्रवत्पव्युपपत्तिः । लिडदेस्तु स्व- 

व्यापारे प्रतीते तत्र व्पुत्पात्तः स्यान् ! तत्मतीतिब्धुत्पन्नेन चेत् 
अन्योऽन्याश्रयः। अब्युत्पन्नेन चद तिप्रसङ्ग इति । नचष्टसाधनत्व 
मात्रं लिडदिवोध्ये तवेष्टतासाघनमिदम् अतः छुर्विति सह 
पयोगदवीनात् । नचादरादिनिवन्थना पुनरक्तिरेयं प्रतीतेरः- 
तथात्वात् हेतुसाध्यनिर्ई शायोगाच्च कतेग्यमिदमतः कुर्वत्यपि 
दृश्यत इति चेत् न ब्रह्मणस्य कतेव्यपिदम् अतस्तवापि 
कतैव्यमितिवत् सामान्यविज्ञेषादिवतरिवक्षाया अविरोधात् । 
अत्यन्तैकाविवरक्षायां तु तत्रापि पभरयोगायोगात् । अत एवा- 
पस्य वकपुरिच्छामाच किडा्ययं इति प्रहयुक्त् । आप्तस्येष्ट- 
मिदमतो ममेदं कायौमिति प्रबतेमानपुरूुवाभिकापरवि शेषद शनात् । 



शाब्द्ाध्याये दितीयमाहिकम् । ३९९ 

न च लिङमधत्वदिव निमन्त्रणादिवद्िधेरपि वक्तरभिप्रा- 
 यपात्रमिति वाच्यम् । सम्भावनादिभिर्विशेषविहितेधानेः 

कान्यात् । एकरब्द्वाच्यतामात्रण एकतरे चानेकाथंश््र- 
भङ्गप्रसङ्गे दृष्टान्तोऽपि न सिध्येत् । यच्रपि परमतेऽप्पुद् यनोक्ता 

निवेधाद्धपपात्तिसतथापि न सास्पत्पक्षमवगाहते । कतनव्यताया 
विध्यथत्वे न कतव्य इति नजन्वयाविरोधात् । कनं व्यापार 
साध्यत्वयेत्र च कतञपत्वम् । तथाहि वेदाथसङ्खः छलिड्दिः को- 
ऽथः परिग्रहीत इति प्रहनपूषरकरं प्रत्युक्तं यज दुब्रपूजायामिति 
देवताराधनमभूतयागदेः प्रकृत्यर्थस्य कतृव्यापारसाध्यतां व्पुत्प- 
्तििद्धां लिङादयोऽमिदधतीति न किञ्चिदनुपपन्नं कतैवाचिनां 
प्रत्ययानां प्रकरन्यथस्य कतृव्यापारसम्बन्यपरकारो हि वाचः 
भूतवतेमानतादिमन्ये वदन्ति लिडादयस्तु कतैव्यापारमाध्यतां 
षदन्ति इति । भाष्ये चाचमूत्रे अते विधित्राक्पेपि घाल्वधस्य 

 कतरव्यापारस।ध्यतामातर शब्दरानुश्ामनसिद्धमव टिङादेवीच्पमि 
सध्यवसीयते। धात्वथ॑स्य च यागदरगन्पादिदतान्तयमिपरमपु 
रषसमाराधनरूपता समाराधितात् परमपुरुषःत् फरसिद्धिधेति 
फछपतउपपत्त' रित्यत्र प्रतिपादयिष्यत इति । अत्र कतव्या- 

पारसाध्यतापात्रपिति निष्करष्टाथप्रद्शनायाक्ते प्रतिपत्तिपक।रस्तु 

यजेतेत्यादौ स्वव्यापारसराध्ययागादद् वशिष्ट इति कतेधाधा- 
न्येनेव । यथोक्तं दीपे कत्राधिकरणे यजेतोपामीतति हि कनेरि 
टकारः अतः कतोरमेव बोधयति शाख्लपिति । उक्तंचवे- 
दाथ॑सङ्कहेऽपरि स्वगेकामो यनेतेत्येवमादिषु ठकारवाच्य- 
कवृतरिरेषतमपंकाणां स्वगंरामादिपदानां नियोञयवरितेषसतम- 
पक्वं शब्दानुशासन विषूद्धभिति । यद्यपि द्\पग्रन्थः पुंसः 

करैत्वे श्रुतिसिद्धमित्यत्रैव तत्परः तथापि घाल्रयंस्ताध्यत्ता- 



०० न्यायपरिशुद्धौ । 
^ च 

[~ [+ [+ € 1 € प्रति [३ परलिडादिष्वपि कदपरधानतया दतत प्रददे सांरूयान् प्रतिक्षि- 

करोतीत्यादिनिपुणव्याक्रियाश्च कृतिकपेतयेव धात्वयेस्यान्ववं 
व्यञ्जयन्ति । श्रीपद्रीताभाष्ये चतन्रञ्धितम् । युध्वस्त्रत्यत्र 
युद्धाख्यं कमोरभस्वेति व्याख्यानात् । व्याकरणात् करणतया 
च धात्वयेस्यान्वये कर्थं क्रियाविरेषणस्य कमविभक्तयन्तत। 
नहि विशेष्येण विदोषं भावयेदित्वन्वति । फलस्यापूरवस्य वा 
मवद्धिमौव्यत्वाभ्युपगमात् । वतेमानव्यपदेशाद्ेषु च साध्या- 
न्तराभाव्रेऽपि न विज्ञेषगमातरं सध्यंन च प्रथमान्तं क्रिवाविश्च- 
षणं करणपक्षऽपि घःत्वर्थनानन्वययपङ्गात् । अनन्वितस्य विश्चै- 
षणताययतुपप्तेः। नचाकमैवि भक्वन्तेन धातुना कमेबिभंक्छन्तस्प 
कथं सापानाधिकरण्वयिति वाच्यं करणविमक्यन्तेनःप्पसामाना- 
भिकरण्यसङ्गत् । नच पतीयमाने क्ेखेनान्ववेऽपिन कचिदोषो 
ररथते । व्रदिकामः कृषि कुयादद्तिवत् स्वगेकाभा यबि 

कुयोदिति वक्याथङ्पि विराधाभक्रात् । तद्द् त्राधतस्तस्य त- ` 

1 

+~ 

४ 

ध # 

पतीति तादस्यत्तत्रापि तत्परत्वमेव ग्राह्यम् । पचतीत्यादौ पाकं | । 
† 

दुपायलषद्धः । कनति करणाक्ङ्खाया अपि शमचात् । नाप ५ 

घेयगततरतीयान््रयोऽपि नावहयंत्तामानाधिकरण्येन तत्तन्नामकेः 
कभेविरेदवतापूजां कया दित्येवं परेऽपि स्वरसान्वयात् चा- ` 
मान्यविज्ञेषरूपण व्यपिकरणनिर्देगाद्पपत्तः । चाट्वदिन ` 
राजान चणिकाद्ातिवत् याग ङुरुष्वत्यादा न कृजू बत्धस्याप् 

साध्यत्वप्रसङ्गः । तस्यव कतव्यापारह्पल्व तत्स्राध्वत्वायागात् । 

रकरतिप्रत्ययोरन्यतरध्य करतावुदासीनतरःत्। पएकोद्धौ बह- 
¦ इत्यादिवत् । चत्रापि यदा कमेतां विवक्षति तदापि 
तैव्यापारान्तरयभिप्रेत्य वा भेदोपचारेण वा निवहः 

[> 

याद् काद्रणाक्र कर{ति इत्यादा । नच. तव्रतनित्रस्धाः 



(९५) श्िषस्तोज्रवलौ । इत्पलेदेवविरचिते। || ` कषिभरा्णबन्न .. ` = १ 

श्रीघ्ेमराजविर चितधृत्िसमेता (वेद् न्तः) | (९५) भनुमानाचिन्ता माणिन्याख्यायाः शिरोम- 

(१६) मीमांसाबालप्रकाशः नेमिर्नयद्रादका- णिकृतदीधरैव्या जागदीत्री कीका। ४ 

दप्याया्संग्रहः श्रीमटनारायणात्मज | (१०) वीरमिश्रोदयः । महामहोपाप्थायश्रीमेन्र- 

भष्डाष्ूरविराचितः) (मीमांसा) २ मेभरवरचतः पारभाषा- सस्कारप्रका- - 

(१५) प्रकरणपञ्चिक्। परभाकरमतानुसारि-मी- ग पा 
दनम् । महामहोपाप्यायश्रक्ञालि- | ५९) वीरमिग्रोदयः 5 । सहामहोपाभ्यायश्री- 
कनाथमि्रविरचितम् श्रीशद्धरभश्कृतो (ममानया कका श 

। मौमासासारसग्ह्च समपूर्ः (मीमांसा) ६ | (१११ समृतिसाराद्धारः विद्दविडवर्भरतरषा- 
८९८) अद्ैतिद्धकेद्धान्तस्नारः । पेडतप्रवर- "व, 

भ्ोसदानस्द््यासमणी तस्तसकृत्याख्यासत- | (६६) वेदान्तरलमन्यृषा । भीभगगचुरुषो- 
(दत्तः) 6 नमाचा्यकृता। "| "^ 

(९१) काल्थायनभ्रातद्त्रम । महामहोपाध्याय (५) सना 1 ऋक 
समजीमहाराजविरचितः... ,.“ 

श्रीककाचायेविराचतभाष्यसदहितम् । ११६ |, | ~. 3 ह 
५ इ (३५) वेदान्तपारिजातसोरभं नाम ब्रह्ममीम।सा- 

(२०) ब्रह्मसध्रभाष्यम् । भरीभास्कराचायविर- ५1 4 । 
9 ॥ भाष्यं श्रीनिम्बाकाचायीविरचितम्। \ 

8 1 वः) 1 (३६) योगदु्रीनम । परमहंसपरिताजकाचार्य 
(१९) श्रीहर्षप्रणीतं लण्डनणखरडटाचम् 1 आ- (८.1 100 (४ 

\ (क वि नारायणतीयविरचेत-योगसिद्धान्तचन्ि 
नन्दपूणैविरचितया खण्डनफद्धिकावि- कासमाख्यया व्याख्यया संवलितम् । ३ 

भजनाख्यया. व्याख्यया विद्यस्रागरीति (३०) वेदान्तददोनम्। पर भहंसपर्राजका चार्थ 

प्रपिद्धया समेतम्। (वदन्तः) १४ भरर।मानन्द्सरस्वतीस्वामिवृ तत्रह्माऽमृत- 
(२२९) आणख्परात्तचन्द्रका श्रीभटरमहविरचता९ कापिर्णासमाख्यभ्याख्यासतवणितम्। ४ 

(२३) श्रीलक्ष्मसहस्रम्- बालबोपिनीग्याख्य- (९८) विश्वप्रकाश्राः । कोश-। विद्दरश्रीम- 

याऽवतरणिकय। च सहितम् । & हेइवरसूरिविरचितः। ,= „= ३ 

(२४) ब्रहमकजवृनिः मरोचिका श्रीत्रजमाथ- (३९) श्रीपुबोधेनी । श्रीवह्नभाचार्यगिनिर्मिता 
भहकृत्ता (वेदान्तः) “^ “३ श्री मद्वागवतव्याख्या मोस्वामीश्रीविद्रल- 

(२५) करोडपत्रसग्रहः.। अत्र भ्रीका्लीडङ्कर- नाधदी्नितविरचितरिष्पणीसहिता। ओआम- 

सिद्धान्तवागीक्ञाविरचितानि अनुमानजा- द्वागवतदशमस्वे न्धजन्मभकर्णं श्रीसुबो- 

4 गदौदया प्रत्यत्चानुमानगादाधयाः परत्य- पिनीरिप्पण्योः-प्रकाडः गोस्वामि श्रीश्री 
सषलुमानमाथुया उ्युत्पत्तिवादस्य शाक्ति- पुरुषोत्तमजी महाराज विरचित , 
छाद्य मुक्तवाद्स्य शन्द्ाक्तप्रकाश्- (४ 9) वीरमित्रोदय : । महा महोपाध्यायभ्रीमि- 

कायाः कुसु माञ्जलेश्च क्रोडपश्राणे # धरमिश्रवेराचतः प्ूजाप्रकश्चः। .. भ 
(२६) ब्रह्ममूत्रम ,द्रेतद्रेतद्रनम। श्रासुन्दरभ- (४१) वेदान्तामद्धानतसप्रहः । श्रतिसिद्धा- 

हराचेतसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासहित- | स्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालि- 
श्रीदेवाचायप्रणीत।सिद्धन्तजाह्ववीयुतम् २ मिश्मविरचितः । वेदान्तकारिकावली 

(३७) षट्दशनसमुचयः । बोद्धनेयायिकक।- श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद. ामकृता अध्यात्म 
पिलजेनवेगो कजे मनीयददोनस्ेपः । |  सुधातरद्धिण्याख्य टीकया सहिता। ३ 
मशिभद्रकृतटेकया सहतः । हरिभद्र-| (५९) श्वालुभवाद्ञः । श्री मल्पर महं्परिराज- 
मूरिकृत ०० ०० १ | काचार्यनारायणाश्रमेष्यमाधवाश्रमविर- 

(२८) शद्धाद्रतमातण्ड प्रकाभराव्याख्यासष्ित चितः । स्वकृतदीकाविभ्रूदितश्च। ३ 



(१३) याकल्कस्मृतरिः । वाटम्भट्यीषमाख्प 4 (५.०) कीरन्ोदयः ॥ रजनीतिमर कशः । महा 
ग्याख्यसमलङ्कृनमिताकरासहिता । व्य महोपा व ॥ 

 बहराध्यायः ... .-. = ११ | (९१) पूर्वमीमांसा श्रधिकरणः श्रीम । 
(४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभटूटाचार्यचक्रव- हामहापाध्यावह १" रा 4 

तिंकूता । श्रीगङ्गेदोपाधयायिरचिततत्व- वीरचिता त 
चिन्तामण्या श्रीरघनायतार्किकशिरेमणि- | कं टिप्पण्या परिष्कृत । +" ९. 
विरचेतदीधित्या च गर्भिता। ६ | (९२) प्रप्षस्तपादभ ह 

(४९) शाब्लदीपिका । श्रीपार्थप्तारथिमिश्च प्रणि- णादरहस्यम । श्रीडकरमि 
ता। रामकृष्णविराच तयुक्तिस्नेहपरपुरण्या- | (९३) क्रमदपिका । (1 
ख्यत्यःख्यया सहिता नर्कपाद । ५ कादमीरिककेङ़ावभटूविरचिता । वियावि 

(४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमल्जूषा महामहो- नोदशरोगोविन्दमदराचाधकृतविवरणेषि तश. 

श्रीमद्दुबलाचार्य- बालम्भटूटाभ्यां विर महेपाध्याय श्रीमित्रमिश्रविरचितः। ६. 
चितकुञ्जिकाकलद्वटीकाद्रयसवकलिता। \१ | (९९) सांख्यस्प्रहः । ध. । 

(४९) व्याकरणसिद्धान्तसुधानधीः । पर्वतीय श्रीषिमानन्द (क्षेमेन्द्र ) विरचितम् ̀  
विशवेश्वरमरिविरचितः। < सांख्यतत्वयाथार्थयदीपनमू भावागणेश्च- 

(४८) विरमित्रोदयः । लक्षणपरका्ः । विरचितम् । प्रमासमूत्रञ्याख्या 
महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः। * पकारिणीच। ~+" । व १ 

(४९) वृहदारण्यकवार्तेकसार श्री मद्वि यारण्यस्व।- (५६) न्यायपरियाद्धः। श्री मदेङ्कटन।य श्रीवदा- 
 मिविरचितः । महेदवरतीर्थकृतयालबुसं- न्ताचार्यघरसादिता । श्रीनिवासाचार्यविर- 

प्रहस्यया टीकया समलरुकृतः। ८ चित न्यायसारसमाख्यया टीकया 4 । 

6 ~ _ *। 
पाव्याय-च्राननिङ्ामटूटविराचता। (९४) वीरमित्रे दयः । तीर्थप्रकाशः । महा- 
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क: ॥ श्रीः ॥ 
< ~€ ~ 

= आानन्दवनवियातिखुमनोभिः सुसंस्कृता ॥ 
3 सुवणा ऽङ्कितभव्याभ्तपत्त्रपरिष्छृता ॥ ₹ ॥ 
ॐ चोखम्बा--सस्कृतग्रन्थमाला मञ्ज्ुखदङहोना॥ . 
< रसिकाछिकुल कुयादमन्दाऽऽमोदमोहितम्॥२॥ 
4 स्तवक्रः-२९.९. 

& | 17.11.111. 
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` प्रतीत्यनारोहेण व्यवहारस्य पयैवसितत्वात् । अभिहोत्रं जुहो- 
+ तीत्यादिभयोगाचास्मतुपकतानुङ्लाः । यतः किं केन कथपरिति | 
 भवत्पोक्तवत् किमथ क्रि केन कथमित्याकाङ्गाचतुष्टये स्वगा- 
दिना किमथेपित्याकाह्भःपूरणं देवतां भीणयेदिति किमि 
तित्याकाह्वा्चान्तिः । च्यातिष्टोमनेत्यादिनामषेयादिभिः. कन- 

व्याकाष्घा प्यते । कथमित्याकाष्वापूरणं तु भवतापस्माकं च- 
तुल्यथबेति ज्ाब्दोऽयं पन्थाः । अतस्तत्तदधिकारिणः स्वमराध्य- 

धात्वथेविश्रिष्टताबोधिनि यजेतेत्यादौ तत्तद्धात्रथानुष्ठाने फ- 
 ठमनचुष्ठाने परस्यवायश्च सवेप्र्नामितुः संकरपाद्धवतीस्यपि 
वाक्यै बाचगन्तव्यम् । अवान्तरदेवताबु द्धि्टत्तिविश्चषस्तु सद्रा- 
रकयजने श्राद्धभोजिपुरूषीत्यादिवदानुषङ्गिकः । अन्यथा क- 
स्पान्तरादिषु भरीनभराचीनदेवतागणेषु पूवेकसपानुष्टितकमे- 

फलानुत्पत्तिभरसङ्गात् । अत एव दकस्येव श्रुतिराङ्गा अन्यां 
त्वाराधकत्ववद्ाराध्यत्वमपि तदायत्तमिति । नारायण्यै 
स्त्वेवयुक्तम् । 

आप्तस्य ॒दितकामस्य नियोगं केचिदूचिरे । 
भाष्यकारोऽपि भगवानेवमेवान्वमन्यत इति । 

अत्र च स्वशासनावबोधिशञाख्ं च प्रदिरयेति माष्यमभि- 
` संहितम् । इदं च विधिनिपेधानुवतनातिवचनषयुक्तनिग्रहनुग्र- 
हवचनवखात् सिद्धम् 1 | 

श्रतिःस्मृतिमेपैवाज्ञा यस्तायुद्धं ह्च वपते । | 
अत्गाच्छेदी मम द्रोही मद्धक्तोऽपि न वैष्णवं इति 

विधिः मरणमिति च व्याकारि वैयाकरणे; । प्रेरणं च 
शासनमेव । तरव करकारेधवयुक्तम् । 

५९ 



४०२ न्यायपरिशुद्धौ । 

क्रिया तच्छक्तिवौ किमपि तदपूर्वं पिवृष्ठर- 
प्रसादो वा कन्तुः फल्द् इति रङ्गक्न कुश्जः । 
त्वदर्चेष्ठापएृतं फमपिः मवस्पीतिजमिति 

त्र्यारृद्धाप्तचद्विधिरपि मवत्पररणपिति । 

नित्यनपित्तिकादिविधिभेदेषु च प्र्लाघतुरभिधायविश्षषा 
व्यञ्ञिताः। | 

आज्ञा ते सनिप्रित्तनित्यविधयः स्वगादिकाम्यद्विधिः 

सोऽचुन्ञा शटचित्तराच्चवश्चतोपा पोऽभिचारश्चतिः। 
स्री यस्य समस्तशासितुरहो श्रीरङ्गराजस्य ते 
रक्षाकरूतानिवेदिनी श्चुतिरसो सननित्यशास्तिस्तत इति । 

अपि च वेदावेसङ्कहेऽप्युपात्तं द्रमिडमाष्यं सखशासनानु- 
वर्तिनो ज्ञात्वा कारुण्यात् स्वभावाच्छ्रद्धयतद् विद्रान् क्ेदक्ष इति 
अनन्तरं चायमेवार्था भगवद्रीतायापपि दरतः । 

ये मे मतमिदं नित्यपनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 

श्रद्धावन्तो ऽनमरूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः। 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॥ 
सवज्नानविमृढांस्तान् विद्धि नष्टानचतस इतिं । 

स्वाज्ञानुवतिनः प्रशस्य विपरीतान् विनिन्य पुनरपि ` 
स्वान्नानुपालनमङ्कवेतापापुरपह्त्यन्तमोवममिधायाधमा गतिश्च- 
क्तेति इदश एव विधिकब्दार्थो बेदान्तिभिः स्वीज्कत इति । 
परेऽपि केचिदन्ववादिषुः । अतो मृटस्कन्धीड्तनियोगं धा- 
त्वथस्य कवेग्यापारसाध्यलं वा निविषयप्रेरणास्म्भवात् तत् 
साध्यलपर्य्यन्तं प्रेषणमेव वा लिडाद्यस्राधारणाथे इति स्थिते 
वि धिनिमन्त्रणामन्वणा्पीषटसम्परदनप्रायेनेषु लिङ्'इति सम- 

याह तनिमन्त्रणादिस्रमानयोगक्षमतया विधिशब्दाथतया व्या- 
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कतस्य मरेषणस्येव छिङादि शब्दवाच्यत्वं युकृमिति । अन्यथापि 
मेषणमन्तभूतमेवेत्यपरे । इदं च विधिवाक्यानामीाशवरशाषनास- 
कलर जेमिनिनापि सूचितमेव। ““चोद्नालक्षगोऽर्थो धरम''इति चोद- 
नाश्षब्दो हि चादकं कचित्पुरुषं सचयति। अहृदयाद पि शावरोदा- 
 हरणादिदं उ्यञ्यते-आचायचोदितः करोमीति हि इश्यते शति। 
एवं चादनाक्षष्दसुचितश्च पुरुषः स्ववाक्येन भरथममेव विक्षषतो 
दरितः। अपि च ओंतपत्तिकसूत्रे “तस्य ज्ञानयुपदेश इत्यसूत्रयत् 
उषदेशो घुषष्टारमाक्षिपति। “(तलसमाणे बादरायणस्य?इति शूत्र 
खण्ड च स्वस्य सवाचार्यभूतवादराय्गसमानामिप्रायत्वं व्यञ्चि- 
तम् । सच वाद्रायणा जमिर्निं सशिष्यममभ्युपगतेश्वरादितं 
““सान्नादप्यविरोधं जेमिनि'रित्यादषु बहुषु सूजेष्वदशेयत् । भ- 
तिक्षेपस्त॒ काचित्कोऽन्यपरोह्या आपातपरतीतायमन्दमतिमोहनि- 
राघार्थो वा श्ुद्रपपादपा्नस्याप्युद्धारार्थो वेति न प्रधानविसेध- 
करपनाञङ्गम् । अथवादाधिकरय च “विधिना स्वेकबाक्यत्वात् 
स्तुत्यथन विधीनां स्युरिति भेरणरूपत्रिधिपरतिपादकलिडय- 
यवयवद्रारा सथुदायमभूत विध्युदेशवाक्यं रक्षयित्वा तदेक- 

घाक्यत्वमथेवादानां वदन् छृत्स्नस्य देदस्येशवरज्ञारूपविधि- 
भरतिपादकल्वं तद्र क्यकण्ठोक्तमसुचयत् । एवमन्यत्रापि भाग्यम् । 
एवं श्रतिस्तव्रदीश्वराङ्गा तदनुविधानात् स्प्ृतिरपि । ब्राह्मण- 
मन्त्राथवादरूषा ह्नन्ता वेदाः सङ्कीणां विमकीणाः कचित् 
कदाचिदुत्सनाश्च । तत्र छृरप्नवेदिनो मन्वादयो महर्षयस्तत्तदेश्- 
काठविशचेषेष्वकररस्नवेदिनां तच्वानुष्टानविगुवभरश्मनाय स्वानुभू- 
तान् वेदा्थान यथावननिबध्नन्ति । अतस्तन्मूरोऽनादि कौचामयै- 

 निणयः । श्ुतिस्मृतिविरोषे तु स्मृस्या मूढान्तराचुमानादनुष्ठान- 
विकस्पं केचिदाहुः । सर्वेषां गुणत्रयव्तापष्ठतमतवेऽपि काचे 



०५ न्यायपरिद्ुद्धौ । 

त्कश्रपसभवाच्छत्या स्पृतिवाध इत्यपरे । ̀ तच्चविषये 
त॒ विरोध वाध एवं 1 आन्यपर्यं वा वस्तुनि बिक्रस्पा- 

सैमवात् । स्प्ृतिद्रयविरोषे तु परग्रहतारतम्यादिभिव्यै- 
वस्था । नच कचित्स्पृतीनामप्रामाण्ये स्वत्रानाच्वासः  बाध- 
कादद्यनात् । कारणदोपक्ल्नेश्च नियतालिङ्गाभावात् ।¦ सेवा- 
द्भूयस्त्वादिभिः परिग्रहान्यथाजुपपस्या च श्रुतेरेव. मृखतवे- 
करपनोपपत्तेः । अन्यथा पारषेयवाक्यस्य स्वस्यापापाण्य- 
प्रसद्गे विखीनमागमेन । नचतन्नानिष्टमिति वक्तं शक्यम् । 
पित्राचयाष्ठवाक्यं भमाणीकत्य चावाकस्य प्रटत्तिदक्ञेनात्ं । 
नच काचकसंवादमात्रेण बाह्यागमप्वपि विश्रस्मावकाश्चः भ 
त्यक्षश्चतिविरोधमृयस्त्वेन वेदिकपरिग्रहाभवन ` वेदबाह्मत्व- 
प्रसिद्धया वेदप्रतिक्षपाच वेदाख्यमूलकस्पनस्या शक्यत्वात् । 
नचाछाकिके परत्यक्षादिमूलकत्वसम्भवेः । योगजसा्षात्कार- 
मूरत्वक्टप्निर पि वेदाविरुद्धस्थके स्यात् । नच तत्रापि निश्चयः 
विपरीतोपलम्भस्यापि सम्भवादिति । ततश्च वेदमूखाः स्प 
तयस्चिविधाः ध्मशाचतिहासपुराणमेदाव । तत्रा्ययोरदृरवि- 
परकृएदेकविद्य) स्थाननिवेश्चः । अचर चाधिकरतानधि्तवि भगेन 
वलावलनियतिराभासादिके दिता षुराणेष्वपि साचि- 
कराजसादिविभागश्च । यानि पुनः सांख्ययोगपाश्चुपतपञ्च- 
राजाणि तान्यपि धमेशाञ्चमेदा एव । परिश्ुद्धात्मचिन्तनरूप- 
ज्ञानयोगप्रदश्चेनाथिच्तं शाखे साङ्ख्यम् । सपाधिपय्येन्तकम- 
योगनिष्टं ज्ञास योगः । प्रतिबुद्धतरवरिषयपशुपतिभजनप्रति- 
पादकं पाञ्युपतम् । प्रतिबुद्धविषयभगवदनन्यभजनोपदेगपर्तं 
तु शाखं पञ्चरघ्रम् । एतानि च कचित् क चिदं परस्परोपजी- 
कीनि । परस्परवरिरोप्रे तु बेदानुसारेण बावव्यवस्था । बेद- 
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विरुद्ध सजे वाधः । प्रमादस्यामीशवरेषु सर्वेषु मम्भत्रात् । 

 तिप्रखम्भस्त्वसुरादिव्यामोहनोयक्ते साक्षादीशरेऽपि यथोक्तं 
भगवतव । 

-स्वंदहिर्द्र पवाहो मोदशाच्लाणि कारय । 
अपायं दशेयिखा फठं शीघ्रं परदश्य ॥ 
अहं मोहं करिष्यामि यो जनं पोहयिष्यति इति । 

अतो यत्साङ्ख्य ईश्वरानधिष्ठितप्रधानादिप्रतिपादनम् ये- 
श्वरमभ्युपगस्य केवलनिपित्तकारणत्यमरतिफलनकसपेरव्यवणंनं 
योगे यञ्च ` पाशुपते परावरतच्वग्यत्ययव्रदविसुद्धाचारादि- 
कर्पनम् तत् सर्धं व्पपोद्य शिष्टऽशे भाषाण्यं ग्राम् । नचैतत्त- 

. पतण्डुटव्रिभागवदस्पत्नः शक्यम् अतो हि शारीरक त्रयाणां 
निरासः । पञ्चरात्रं तु कर्खं श्चतिवर्स्मृतिवद्वा प्रषाणं भरत्यक्षश्र- 
त्यादिष्रिरोधाभवात् । 

पञ्चरात्रमिति । अचर केचित् । 

दुघरं पञ्चरात्रस्य मानत्वं तद्यथोच्यते । 
उत्पत्यसमस्मवात्कतुः करणस्याप्यसम्भवात् ॥ 
अथेविप्रतिषेधाञ्च वेदनिन्दादिकीवेनात्। 
तथा गुणगुणित्वादिविरुद्धाथेप्रकस्पनात् ॥ 
सूत्रकारेण तन्त्रस्य प्रतिषिद्धा प्रमाणता । 

श्रुतिविरुद्धायाः स्मरतेरप्रामाण्यं हि विरोधाधिकरणन्याय- 
सद्धम् । श्रुतिविरुद्ध चदं तन्त्रम् । न जायते इत्यादिश्रुतिभिजींव- 
नित्यत्वावगमेऽपि संकषणो नाम जीवो जायते इति जीबोत्पत्तर् 
श्रतिपादनात् । उत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां हि जीवस्यानित्यत्वादयो 
दोषाः प्रसञ्ज्येरन् । सूत्रकारोऽदहि नात्मा श्रुतेरिति जीवस्योत्पत्ति 
प्रतिषध्रति । तथा एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सवैन्द्रियाणिच। ड- 
स्यादिश्रुतिभि; परमान्मनो मन उत्पात्तिः प्रमिता । अत्र तु संक 



४०६ न्यायपरिद्युद्धौी । 

चण स्प्रश्चम्नसंज्ञ मनो जायते शति जीवात्तदुत्पत्तिः । न चतदुपप- 
द्यते विरोधादेव । तथा चतुषु वेदेषु परं श्रयोऽखब्ध्वा शाण्डि 
स्य इदं श्ाख्रमधीतवान् इति वेद्निन्दासंकीतनाद्वदाथविश्रतिषे- 
धश्चास्मिननुपखमभ्यते । तथा ज्ञानेदवयैशक्तिवीर्यबलतजसां गुणा- 
नाम् आत्मान प्वैते मगवन्तो बाखुदेवा इति गुणित्वकल्पनेन वि- 
रुद्धाथप्रकस्पनबहुं चदम् । अतो दुघटं पञ्चराच्रप्रामाण्यमिति। 
अत्रोच्यते । | { 

जी वोत्पस्यादिषचनं प्रामाष्य न विघातयेत् । 
श्रुतावपि हि तत्खचादप्रामाण्यं प्रसन्जञ्यते ॥ 
श्रुतावेव तदुत्पत्तिप्रतिषेघान्मुहमुद्टुः । 
नाप्रामाण्यं श्रुतरित्थं मन्यसे तर्हिं तुल्यता । 
वस्तुतस्त्विह कुत्रापि न जावोत्प्तिरीरिता । 
पाड़गुण्यपरिपूणेस्य वासुदेवस्य शार््खिणः॥ 
स्वसमाधितरक्चाथं वात्सस्यजरधेरिह । 
सङ्कषणादिरूपेण चतुधा व्यृद्धं तिष्ठतः । 

इच्छागृदीताभिमतन्ञरीरत्वं हि कथ्यते ॥ 
पतेन कतुः करणाखम्भवोऽपि निराकृतः । 
वद निन्दादिकथनाद मानत्वं यदीरितम् ॥ 
श्रुत्यादिज्ञानवेघुयंमपराध्यति तञ त। 
अतः श्रुतिविखद्धत्वहेतुयः कथितस्त्वया । ¦ 
स्वरूपासिद्ध पएवायं कथं स्वाभीष्टसिद्धित् ॥ 
आस्तां श्रुत्यविरूद्धत्व प्रत्युतात्यन्तमव तु। 
सूजाचुगुण्यात्तन्बस्य कथ त्याज्यत्वमिष्यताम् ॥ 
अजायमानो बहुधा विजायत इति श्रुतः। 
अत्यन्ताचुशुणे तन्त्रे कथते कलिला मतिः। 

यदि नामावङइयं जीवोत्पत्तिकथनमध्रामाण्यमापादईयत्तीति पतं ` 
हन्त तर्हि “तोयेन जीवान् व्यसलसजे भृभ्बां पजा अखजत सन्भरु- 
राः सोम्येमाः सर्वा; ध्रज्ञाः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" कत्या- 
दिसिर्जवोत्पत्तिप्रविपादनाचछ्करुतावप्यघ्रामाण्यमापाद्यमनं कथ- 
मायुष्मान् परिहरतु । अथ मन्यसे “न जायते जियत ज्ञाज्ञौ डा 
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वजो” दत्यादिश्रुतिधिरेवान्यत्र जीवोत्पन्तिप्रतिचधात् “नित्यो 
। नित्यानाम् अजो नित्यः दत्यादिभिर्जीवनित्यत्वप्रतिपादनाश्ो- 
त्पत्तिवादिन्यः श्रुतयोऽन्यथा नेया इति । एवं तर्हि । 

ख ह्यनादिरनन्तश्च परमाथेन निश्चितः ॥ 

इत्येव सवास्वपि सहितास जीवस्य नित्यत्वप्रतिपादनाज्नीव- 
 स्वरूपोत्पन्तिः पञ्चरात्रतन्त्रे प्रतिषिद्धेवेति जीवोत्प्तिवादिव।- 

` कयानामन्यथा नेयत्वं तुट्यं किमिति न पदयसि । वस्तुतस्तु 
उदाद्यतवाक्वऽपि वासुदेवाख्यं परं ब्रह्येवाश्चितवत्सकतया स्वा- 
ध्रितसमाश्रवणीयत्वाय स्वेच्छया स्वात्मान सखंकषणादिरूपेण च- 
तुघौ विभज्या्बीतष्टत इति प्रतिपादयितुं जीवा्यभिमानिसंक- 
चेणादिरूपेण परमपुरषस्य शरीरविदषपरिग्रहः प्रतिपाद्यते न 
जीबोत्पत्तिरिति पञ्चरा्सिद्धान्तमजानतामेवेदं चोद्यं यज्ञीवोत्प- 
स्िवंदविरुद्धा प्रतिपाद्यत इति । एतन कलः करणासभम्मवान्पि 
प्रत्युक्तः । सकषणस्य परमात्मनोऽनन्यत्वे सति तस्मादुत्पद्यमानं 
मनः परमात्मन पएवोत्पद्यमान भवतीति श्रुतिवियोधगन्धाभा- 
चात् । यच्चोक्तं वेदनिन्दावचनाद्भिदाथविव्रातिषेघ इति तदिद् वदत- 
दु पच्रहणन्यायस्वरूपानभिज्ञाननिवन्धनम् । वेदेऽपि हि वद्निन्दाभ्र- 
तीयते । यथा उदितदोमे अनुदितदोमनिन्दा ध्रातः प्रातरनरतं ते 
वदन्ति पुरोदयाञ्जहति यऽशेदोत्र' मित्यादि । यथा वा भूमविया- 
यां तच्यतिरिक्तवियानिन्दा । अत्र हि नहि निन्दान्यायादुदितहो. 
मग्रं शाथोऽनुदितहामनिन्देति । वक्ष्यमाणभूमक्रेयाप्रश्सा्था त- 
दितरनिन्देति च न्यायविदो मन्यन्ते । एवमत्रापि पञ्चरा्रपरशं- 
साथो तदितरनिन्देति कि नाभिप्रेषि । वस्तुतस्तु नाज वेदनि- 
न्दाप्रतीतिः । भूमविद्यायामपि यथा साङ्गबेद्ध्रतिपाद्यपरतच्वालाभ- 

 निमिच्तक्रो नारदस्य शब्दरारिमात्रपरिज्ञानवादः पवमत्रापि श्ा- 
ण्डिव्थस्येति क्र वेद निन्दाप्रतीतिः । यदि वेदनिन्दैवावइयं विव- 
क्येत ततो वेदासंमत पवाथः स्वस्मिन् प्रतिपाद्येत न वेदानुया 
य्यथः। न हि वेदं निन्दन् वेदाथमेव स्वयं प्रतिपादयन् कुज चिद्- 
दृष्रश्रुतचरः । वेदानुयाय्येव चाथः स्परष्टमत्र विशदीक्रियते । भू. 
मविद्यायामिवाच्नापि बेदान्तवे्यस्येव वाखुदेवास्यस्य तच्वस्यो- 
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पदिष्तया दाण्ड्ट्यिन तस्येवानेन शास्रेण परिज्ञानात् । 
अतोऽप्रामाण्यसाधङ्त्वने।पन्यस्तस्य श्रुतिविरुद्धत्वहतोः स्व- 
रूपासिद्धत्वान्न सिषाध्रयिषिताप्रामाण्यसिद्धिः । किञ्च । न 
केव श्रुत्यविरुद्धत्व प्रत्युत अजायमानो बहुश्राभिजायते इति 
श्रातसिद्धाधरितवात्सस्यानिमित्तस्वेच्छावित्रहरूपजन्मप्रकाशकत्वान्नि- 
तरां श्ुत्याञुगुण्यमिति श्ुव्यथयाथाथ्यजिज्ञास्ुभिः सिद्धमवदयो- , 
पजाव्यत्व पञ्चरात्रस्य । आकाश्चप्राणादिश्ब्देब्रह्यासिधानभिव 
जोवमनोऽह्कार शब्दः सकषणप्रम्नानिरद्धाभिधाने तषां जी- ` 
वादितत्वाधिष्ठातृत्वादुपपन्नम् । यच्चोक्तम् । गुणगुणित्वादि- 
कट्पनाद्वित्रतिषध् इति तन्त स्वाज्ञानविजुञ्मितम् । पञ्चरत्रेषु 
ङुजापि ज्ञानवटेदवयादिगुणानां गुणित्वानभ्युपगमात् । यत्रापि च. 
ज्ञानादिशब्दानां ब्रह्मवाचकशब्दसामानाधिकरण्यं तत्रापि तद्गु- 

णखारत्वःत्तद्यपदे दो पप्तन गुणित्वकल्पना । इतरथा यः खयवेज्ञः 
सव वित् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इत श्रुतेरप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात् । 
यदप्युक्तम् । सूत्रकारणापि पञ्चरात्रप्रामाण्यं प्रतिपिध्यते इति तदि- 

दमाश्ामा्रमतिसाहसख च वेद्ाथैमुपलरंदयता वाद्रायणन मोक्चधमं 

विचात्यध्यायेः आङवममोधिके चखाविद्ात्याध्यायेश्च पञ्चरा्प्रामाण्यं 
प्रख्यापितवता दचारीरके कथं तद्प्रामाण्यं प्रतिपाद्येत । मोश्चध्मी 
इवमेधिकयोरतावती तु भिदा । सोक्चधर्मं बह्वभिरुपपत्तिभिः पञ्च- 
रा्प्रामाण्यं प्राधान्येन ध्र्तिपिपादयिचुः प्रमयशरीरं संचिक्षप आ- 
टव्मेधिक तु प्वेभ्रसाधितं ध्रामाण्य सक्षपत उपजाव्यत्वनानूद्य नि. 
खिटधमरहस्यरूपं पञ्चराच्रधमेयशरीरं वितस्तारति । इयं हि शा 
खक्ाराणां चोटी यत्प्रमाणत्वनाभिमतस्य ब्रन्थस्य प्रामाण्यप्रका 
रमेव प्रथमं सुनिरूप्य ततः भरमयश्ार्रनिरूपणम् । अत पव खदु 
भगवता जामेनिनापि पूवेतन्े वध्यथवादमन््नामधेयस्खत्याचा 
रवाक्येषसामथ्यानां ध्मध्रमाणानां श्रामाण्यमेव भ्रथमेऽध्याये 
संखलाध्य द्धेतायाद्यध्यायेषु व्रमयश्यरार नेरूपतम्र । अतः सूजका- 

1 

रेण पञ्चराचघ्रामाण्यं प्रतिषिध्यत इत्येतदुर्स्व्राधेतम्। ` 
वादरायण आचायः पञ्चम वदमुद्धिरन्। ` 
महता च प्रवन्धन मोक्चधमेवडक्रैः॥  : 
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पञ्चरात्रस्य छृर्स्नस्य प्रामाण्यं प्रत्यपीपदत् । 
स कथ ब्रह्मसूत्रेषु सूज्रयेदप्रमाणताम् । 
अत्राय मोक्षधर्मीयवचनसन्दभनि्गेखितानां भगवद्वाखदेव- 

-मुष्वावनिःखृतपाञ्चरा्रनिरतिश्ायवेमवाविष्कारकाणामथौत्ततप्रामा- 
ण्यप्रसाधकानां सङ्कदो देतूनाम् । पञ्चरात्रस्य बहुसुखं भ्रामाण्यं 
भ्रतिपिपादयिषुणा भगवता व्यासन समनुग्रदीते भीष्मयुधिष्ठि- 
रखम्वादरूपे मोक्षधर्मीयम्नन्थसंदभेविरेष  युधिष्ठिरपृष्टाथस्य 
परमरहस्यत्वस्य दुरववोघत्वस्यायोग्येष्ववक्तव्यत्वस्य च कुरुचद्धेन 
भीष्मेण प्रददितत्वात् । लोकदटिताय श्रच्रत्ततया वाद्यागमन्याचत्त- 
त्वघ्रदरौनात् । योग्यजनभूयिष्ठकाखप्रचनत्तत्वतदितरकारत्तिराहितः 

` त्वाभ्यां वैखक्षण्यातिश्याविष्करणात् । आविभौवतिरोभावमात्र- 
कथनेनाथद्ारीरस्य वेदाथवदनादित्वस्य व्यञ्जततय। नितरां वा- 
ह्यागमेभ्यो व्याचरत्तत्वस्फोरणात्। स्वैमयोदास्थापकमुनिजनभुयिष्ठ- 
मेरपृ्ठप्रचरत्ततया विलक्षणदे शप्र त्तत्वोत्कीतेनाव । पञ्चरा्रप्रव्तंका- 
नासशणां चित्तेकाम्न्येन्द्रियजयादिवहुगुणवच्वस्य तपोमदिमवक्व- 
स्य॒ भगवतूधरसादर्ब्धसरस्वतीकत्वस्य वहूनामेकमत्यस्य चं 
दस्षितततयां विलक्षणप्रवतेकगप्रवीततत्वावगमात् । प्रङृष्टदेवर्षिपरि- 
ग्रदग्रकृष्टरिष्याधिगमाभ्यां विलक्षणवक्तृश्चोतृकत्वस्य व्यक्तीकरणा- 
त् । निखिखवेद वेदान्तसारत्वस्य गुडजिह्निकान्यायन चिवभैपतिषपा- 
दकत्वस्य मोश्चिकपरत्वस्यायुत्तमदहितत्वस्य च प्रतिपादिततया बि- 
लश्षणप्रवन्धत्वावगमात् । इतरप्रबन्धश्रामाण्ये दश्टान्तीकृतत्वात् । 
मुक्तकण्ठं ` भगवन्नियमितप्रमाणमावत्वात् । अव्यवध्ानन अगवद्- 
सुर'सनरूपत्वात् । धमेतन्प्रवतेकमन्वादिनिखिलमुनिजनोपजीव्य- 
त्वात् । पञ्चराचनिष्ठस्योपरिचरस्य राज्ञोऽदवमेधककृकत्ववचना- 
देदिक्छानां पञ्चरात्रोक्तानां च कर्मणां कतृ लामान्यावगमेन “अपिवा 
कतैसामान्यात्''इति न्यायाजुगदीतत्वात् । तेषामेव द्विविधानां 
कर्मणामन्यवधानेनाराध्यपर्देवतासामान्यप्रदशैनेन सप्रतिपन्नदेवता- 
कलत्वावगमात् । स्ेदेवतासाश्चात्कारिन्रहस्पत्यददइयस्य भगवतः 
पञ्चरा्निष्ठोपरिचरटदयत्वप्रतिपादनेन विलक्षणाधिक्ारिकतया 
भति पन्नत्वात्। एकतद्धितत्रितवरत्तान्तमुखेन षड्धिघतात्प्यालिङ्खष्वथ- 
वादरूपतात्पयेचिङ्गवस्ज्ञापनात् । परश्चरात्रविहितभगवद्धमेनिषठपुरू- 

५२ 



४९० न्यायपरिश्युद्धौ । 

षाध्युवितदेरस्थ परमप्राप्यत्वबह्ुतपोखभ्यत्व योधर्मान्तरानिषठैस्तद- 
मेनिठानां दुदेदोत्ववहुतपोह्यत्वयोस्तषामितराधिक्रारिषु शून्यादर 
त्वस्य तन्भुखनेतराधिकारिनिकृष्टत्वमगमद्धर्मनिष्ठप्रकृषटन्वयोञ्गव ता 
स्वयमागत्य दद्चानप्रदान। त्तेषां महच्वस्य भगवत्स्तोत्रधवणस्यापि तपः. 
साध्यतया मगवद्धमे्रकषेस्य च प्रज्ञापिततया विलक्षणपुरषाष्ठी- 
यमाननिरतिशधमोग्यभूतवलक्षणधर्मप्रष्तपादकत्वात् । स्वविहित- 
धमानुष्ठातृणां सगव शन तुट्यद् दानत्वदे वर्षिवन्दयत्वब्रह्यादिप्रतियोगि- 
कमदरवारिगु णापाद् कत्वात् । भगवद्धमोनेष्ठपरिसखरे भगवता नारद्- 
सम्भाषणस्य!पि विद्नरूपताक थनेन नारदाद् पि तषामाक्ततरत्वश्रख्या- 
पनात् । मोक्षघ्रमोापरपयायस्य अगवद्धमस्य दुरयुष्ठानत्वसनातन- 
त्वेकान्तिकधमेत्वश्रेष्ठत्वनःरायणभ्रियत्वकृतयुगप्राप्त्यापादकल्वपर- 
ममेक्चप्रदत्वप्रतिपादनमुखन पञ्चरा्रावहितधमांधिकारिवेखक्चण्यभ्र- 
पञ्चनात् । वेदवेद्ान्तवद्यपरदेवतायाः सर्वस्मात्पस्त्वेन पञ्चराज्प्रति- 
पाद्यत्वावेदनात् । पञ्चरा्रविषयकोपक्रमोपसंहारादिषड्िधतात्पयै- 
लिङ्गपरिष्करणात् । तदेवमाशयदोषविरहितत्वात् विलश्षणदे- 
श्रकालग्रदृ त्त्वात् । विलक्षणप्रवतैकश्रवतितस्वाद्.  विलन्षणवक्त्- 
्ओतृकत्वात् । विटक्चणप्रबन्धत्वात् | विखक्षणधमय्रतिपादकत्वात् । 
विलक्षणतत्कतृ कत्वात् । विलक्षणफककत्वात्। तत्फल दायिविलन्षण- 
देवताविषयकत्वाचच वेलक्चण्यप्रतिपादनसुखनः ` बहुमुखवेरुश्चण्या- ` 
तिय स्थिरीकूत इति सिद्धं भगवच्छाखस्यात्लगंसिद्धं प्रामाण्य 
मध्रामाण्यकारणामावादनपोदितं दुरपह्वमितिः 1 तथा स्वमहिषीं 
भृमिमुदिदय भगत्त्रणीवे अत पव साच्िकत्वेन परिगणित श्रीमति 
वाराहे पुराण मोक्षध्रमौनुगुण्यन पञ्चराजस्य  वेदत॒स्वश्रामराण्य- 
प्रतिपादनसुखन पाद्ुपताद्यागमान्तस्वेठक्चण्यसरुपपाद्य वेदाधिकृ- 
तत्रैवर्णिकाधिकारत्वं तदितरायेग्यत्व ` वेदपञ्चरान्रयाः समुचित्य 
मोक्षसाधनत्वं खनिरूप्य तदितरागमानां मोह्ाखत्वसमुपत्र्णित- 
म् । यदुच्यते यदि मगवत्प्रणीतत्वादेवागमान्तरवेखक्चण्यं - पञ्चस 
स्याभिमतम् हन्त तर्द किमपराद्धं बोद्धादेताद्यागनः ` बुद्धादी- 
नामपि भगवद्वतारतया तत्प्रणीतानामपि ` भगवल््रणीतत्वावि- 
शोषणं पञ्चरात्रतुख्यत्वादिति । तदिदं दष्टान्तद्ा्टोन्तिकभूतागेः- 
मद्धवस्वरूपानाभिनज्ञानानेवन्धघन चोयम् । 
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अन्तरं यादशं लोके प्रह्महव्यारवमेधयोः । 

इश्यते तादगेवेद्ं दयोरागमयो रिह ॥ 

पकच्र वेदाप्रामाण्यप्रतिपादनपृ्वैकं भूयो भूयो वेदाबिर्डधार्थ- 
्रकपनम् । इतरत्र वेदध्रामाण्योपजीवनपूवेकं काट्स्न्यन वेदिक 
परमरहस्याथेविशदीकरणम् । प्रमाणभूतेः प्रबन्धः श्रुतिविरुद्धत्व- 
निवन्धनपरित्याज्यत्वश्रति पादनाच्छिष्टबहिष्छृतत्वमेकञ् । इतर त्रंश- 
तोऽपि श्रुतिविरोघाभावात् प्रमाणभूतबह्टुप्रबन्धप्रशास्यमानतया नि- 
चिरुशिष्टजनंसेमाद्वियमाणत्वम् । एकच विप्रकिप्लादिदोषपुरस्का- 
रेणासुरविमोहनाथं प्रवर्तितत्वम् । इतरत्र विप्रिप्खादिदोषसम्भा- 
वनागन्धरहितेन परमपुरुषेण नारद्शाण्डिल्यादिसाधुजनपरि- 
अणेकय्रयोजनकतया समनुयही तत्वम् । इत्येवं विरुद्ध स्वभावयो- 
वद्धागमश्रीपञ्चरा्रयोः कथं साम्यं सम्भाव्यताम्। इत्थं प्रतिष्ठिते च 
पञ्चर्रप्रामाण्ये तत्प्रतिपादि तमगवदभिगमनोपादानेञ्याद्याराधना- 
ङ्गीभूतपञ्चसस्कारान्तगेततघराह्खचक्रा्यङ्कनमपि सम्यक् प्रतिष्ठितं 
भवति । तथाहि तद्विषये केचिदेवं शाङकन्ते । तप्तचक्राङ्कने धरमाणं 
न किञिदुपलमामहे । प्रत्युत निषेधश्याद्लाणि सन्ति । तत्प्रमाण- 
तया वादिभिरूदाहियमाणाः पर्यक्षश्चुनयश्चान्याथः । चिरश्रुतः 
यश्चाविदवसनीयाः । स््रतीतिदासलपुराणादीनां वेदमूलकतयेव प्रा 
भाण्याद्वेदाविहिताथं प्रामाण्यं दुखेभम् । आचारश्च यावत्परमाणो- 
पलञ्भं भ्रान्तिमूटत्वसम्भावनाहः । तस्मात्केनापि प्रमाणेन धमे. 
त्वानिश्चयात्प्रत्युत निषेधश्ञाखरधमत्वनिश्चयच्च तत्तचक्रादङ्कनं ना- 
जष्ेयमिति । कथयन्ति च कानिचिन्निषेध्वचनानि । स एष प्रवादो- 
ऽनिव चनीयसख्यातिवादिनामनिवेचनीय एव । तथाहि । तक्षचक्रा- 
ने प्रमाणाभावोपन्यासपूवैकं निषेधशाख्रसद्धाववणेनं ताव- 

दत्यन्ताविचारविरखुखितम् । तत्तद्भन्थोदाह्तबहुप्रवललदभ्रमाणानां 
सद्भावात् । प्रसक्तस्थेव प्रतिषेद्धभ्यत्वेन ' निषेधरास्रस्य प्रसक्ते- 

सापेक्षत्वात् । तत्तचक्रायङ्कनस्येष्टलाधनताया लोकसिद्धताविरः 
देण तत्प्रसक्तेः शासखरकनिबन्धनताया नषेधराख्रसद्भाववादे- 

भिरप्यकाननैरपि वक्तव्यत्वात् । विधिशाखसद्धावे निषेधशाखोद- 

यासम्भवाच्च । इदमत्रावधेयम् । शाखं हि कस्मििद्निष्टसाघने 
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कमेणि प्रसक्तामेव प्रचत्ति प्रतिषेधति । ककुञ्जमक्षणाद्ये तथा द- 
शनात् । कलञ्जभक्षणखुरापानपरदारगमनपरद्वव्यापहदारादिषु च 
टोकसिद्धेष्टसाधनताज्ञानमुलो रागो हि प्रहरति प्रसञ्जयति । अ- 
तस्तां प्रतिषरघति शाखम् । तक्तचक्रायङ्कने तु प्रत्युत प्रत्यक्षं इुःख- 
रूपतयवायुभूयमाने खोकसिद्धेष्टखाघनदाज्ञानाधीनरागमूलगप्रचत्ति 
प्रसङ्गस्य दुवैचतया कथं तन्न निषेधश्लास्रावतारः सम्भवति ` । 
नहि खल्दु कचित्प्रसङ्गटेशविध्ुयं प्रवृत्तिमुन्मत्तवत्पतिषेद्धुमहंति 
शासम् प्रतिषध्यप्रतियोगिश्रखिद्धिमन्तरेण प्रतिषधस्य कतुमशक्यः- 
स्वात् । निष्प्रयोजनत्वादतिभ्रसङ्काच्च । यदि पुनरेतदोषपारिहासयं 
श्खमूलेव तज ध्रञ्त्तिरिति मन्यते कथ नु नाम तर्हिं भद्त्ति- 
मुखे प्रमाणभूते शाख श्रजाश्रति ्रतिषेधश्चाल्रावतारसम्भवः । 
कथन्तरां चा प्रमाणाभमाववणन सजाघ्टीति । तस्माद्धोकसिद्धेश- 
साधनताक्ञानमूररागनधीनप्रह्नत्ति विषये कमणि प्रतिबधर्चाख्रस- 
द्ावभ्रवतकशाखासद्धावो नाचुन्मत्तः कथ्िदून्रयादिति । अत पव 
ह्यप्राप्ते प्रतिषेधराखरोदयसम्भवलक्षणाद्धेतोः अपूर्वे ` विषये साश्चा- 
स्थत्तिषधरूपेणेव प्रहृत्तस्यापि दाख्रस्य प्रतिषेधपरतामनङ्ीङ्त्याथै- 
वाद्रूपता निर्णीता पूवैतन्त्रे दशमाध्यायाष्मपादे ^“अपूर्वेचाथै- 
वादः स्यात्"इति सत्रे । अथ पञ्चरात्रादिशाखभ्राघस्येव तक्चचक्राय- 
ङ्नस्य निपेधपराणि निषेधशाखराणि सम्भवन्तीतिचद्धन्त तर्हि 
परमाप्ततमभगवस्प्रणीतपरमभ्रमाणभुतश्चीपञ्चरात्रश्चाविरोधेनैव त- 
न्निवधपरसच्छास्रोदयो न सम्भवति । तादशाखच्छाखोदयश्चा- 
किञ्चित्करः । पञ्चरा्रश्ाख्रस्य प्रमाणसा्वमौोमत्वं च भारतादिषु 
भगवद्धाद्रायणादिभिरेव खुध्रतिष्ठापितभिति न तस्यासच्छाख्जको- 
रिनिवेश्ः चाक्यशङ्कः । तथः च निपेधदाखख्द्धाववादिनापि स्वः 
मुखेनैव यथा प्रापकशाख्रमविचाट्यमभ्युपगतं भवति न तथा नि- 
पेधदाद्ं स्वाभ्युपगतग्रपकथ्रमाणविरोधादेव । यनेबेोद्दिदय त- 
तचक्रादययङ्कनविध्रानपराणि शाख्राणि श्द्रत्तानि तद्विषयाण्येव च 
निषधघशासखराणि निषेधशाख्सद्ध(ववादिनो वदन्तीति विषयभेदे 

नापि निवोदहो न तेषां कतु शाक्यः । नच परस्परं विरुद्धानि स- 
च्छाख्राणि मवितुमहन्ति । तस्माक्निचेध्रवचनानि कश्चिद मूढं भकः 
रप्य प्रचारितानीत्ति वत्व विद्धिर्निश्चीयते । नच विधायकवचन।- 

बै 
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न्येव कदिपततानि कुतो न स्युरिति वाच्यम । निषेधवचनानां विशेत्य 
पेक्षया न्युनानां कल्पितत्वसम्भवेऽपि नानेतिकर्न्यताकतघ्तचक्राय- 
ङ्नाववायकस्य वेद् पञ्चरा्रस्स्रतीतिहदासपुराणादिलक्षणस्य महतो 
महतः शाखरोघस्यादययावद् चिच्छिन्नशि्टगोष्ठवयुष्ठानगोचरस्वप्रति- 
पाद्याथजातस्य करिपतत्वसम्भावनाया अपि दुष्करत्वात् । नि- 
षेधशास्रसद्धाववादिभिरप्यवजेनीयप्रापकशाखरापेश्चैरपहवायोगाञ्च। 
नच  केषांचित्तप्तचक्राद्यङ्नाचुष्ठानवत्केषां चिदेनयुष्ठानमपि ड- 
दयत. इतिं निषेधशाखमपि नापहवमरहैतीति वाच्यम् । चाख्रो- 
क्तानां सर्वेषां धमीणां सर्वँरनुष्ठानादरानन कषांचिद्धर्माणां कै. 
शिदनयष्ठानमात्रेण तन्निषेधशाखसद्धावानिणेयानासम्भवात् । एवं 
तत्तद्धमांणामनचुष्ठानस्य तत्तद्धमंस्वरूपाज्ञानेन वा तत्साध्यफल- 
रुच्यभावेन वा निषेधराल्लभन्तरणेव नवाह सखम्भवादनुछानस्येव 
शादैकनि बीद्यत्वाश्च परस्परविरोधे ` निषधकशासख्रमेवापहवाई 
न विधायकशाखमित्यवध्रायताम् । नतो प्र्लौ करोतीति व- 
द्विकद्पश्च तुद्यभ्रमाणयोरसंदिग्धयोस्तुस्यबर्योः शाखयोभेवती 
ति मीमांखादरामे स्फुटम् ।: यजन तु. निषेधकवाक्यानामस्प- 
त्वेन कद्पितत्वशाङ्गास्पदस्वेन स्मातेपौराणिकमाच्रत्वेन च तुल्य- 
बरूत्वं नास्तीति स्पश्मेव । इत्थं चेदानीं तप्तचक्राधङ्नप्रतिवादि- 
नः श्रष्टव्याः । किं मवन्तस्तप्तचक्रा्यङ्कनविधायकशाखरं यदपरलपितु- 
मुद्यञज्जते तत् किं प्रतिषेधकशाख्रं तथ्यं मत्वा अथ वा अतथ्यं 
मत्वा ` अपरूपितुमुद्युञ्जते इति । न तावदाद्यः पर्ष; सम्भवति प्रति- 
षेध्वस्य भरसाक्तेसापक्षत्वेन रागाप्राप्तविषयस्यास्य प्रतिषधकशाख- 
स्य॒ प्रागुक्तनयेन प्रापकशासख्रमन्तेरणोद्यासम्भवेन तदसस्वेऽस्य 
तथ्यताया पवासरम्भवात् । नापि द्वितीयः पक्चः । प्रतिषेधकराख्- 
स्यापारमाधिकत्वे प्रापकश्ाख्चस्यानादिकालकतः शिषए्टगोठययुष्ठीय- 
मानस्वाथस्यान्यथाकरणाभावेन सखत॒रामेवापलखापायागात् । वस्तुतो 
वैपर्ययस्येव दुष्परिदरत्वाच्च । किञ्च यानि यानि वचनानि यद्य- 

 द्प्रन्थगतानीति चक्राङ्कननिषेधकत्वेन प्रतिवदिभरुदाहियन्ते 
तानि तानि वचनानि तत्तदुम्रन्थमूलकोशेषु परिशीखने अन्वेषणे 
नापभ्यन्ते । अपि च विष्णुस्सृतिगतत्वनोदाहृतस्य यथादमशान- 
ज कठं सवेकमसु मर्हितमेति इमरानजकाष्ठस्य सर्वकमोन- 

चक 
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हतां निदशनीङृत्य चक्राङ्कितविप्रस्य सर्वकर्मसु गर्हितत्वं बद तोऽस्व 
वचनस्य यथःग्निद्ग्धस्व इमरशानका्रस्याद्युचित्वप्राप्त्या सर्वकमौ- 
नर्दत्व तथा चक्रङ्कितस्य चक्रार्निदहेनाञ्युचित्वप्राप्त्या सर्बैकमी- 
नरंत्वाभेति द्याद्यो कभ्यते । तत्न तदिदं निदर्नं तावन्नितर- 
न संगच्छते । न तावत्तत्र इपशानकाष्ठस्याग्निदाद तोऽद्युचित्वमर 1 
दमहानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यतीति मचुस्म्राते नवमा 
ध्यायवचनेन अग्नेः स्वतः शुद्धत्वेन तदास्य कथंचिदप्यश्चुचित्व- 
हेतत्वासम्भवात् । प्रत्युत ` क्तद्वस्तुश्ुचित्वहेतुताया पवः शाख- 
सिद्धत्वाच्च । परंतु ईमशानदेशदावायद्याचिद्रन्यसम्बन्धनि- 
बन्धनमेव इमल्ानक।घरस्याश्युचत्वमकभण्यत्वं चति न तदृदष्टान्तेन 
ष्वक्राड्कितस्यः शुचित्वं सम्भकवदुकतिकम् । स्वतः श्युद्धन नानाविधप- 
विच्रमन््रकरणकदटोमसस्छतेनाग्निना तन्तिः स्वयं च पावनतमे्निरति- 
यपावनत्वानिबन्धनश्चुतर्रत्यारदव्रासद्धपार्वत्रसन्ञासाकेतसखदशंना- 
[देभगवार्व्यायुचरङ्कनखक्चणस्य सस्काराचराषस्यनरातचयद्युख्या- 

दिदेतारद्यद्धिकथागन्धासदिष्णोर्डयुचित्वदे तुतायाः अनेकजन्मा्जि- 
तारपरिमितपापसचयनिवन्धनदुवारवुद्धिमालिन्यासुरप्ररकतीनन्तरेण 
कस्याप्यन्यस्य कथंचिदप्यस्पफुरणात् । “श्रमणा ङ्गिरसां चर्मस्य त~ 
पसा तप्यध्वमिति कपाखान्यम्नौ खन्ताचयन्तीति श्रसिद्धे दहिःवै- 
दिकमोष्ठ्यां शुख्यधैमेवाभ्रि चन्तापनम्। अत्यन्ताश्चुद्द्रन्यल्तपकेद् षि- 
तानां पाच्रादीनां शद्यथमस्नौ खन्तापनं सुप्रसिद्धं च ध्मराखघु । 
यदि चाञन्निसयोगान्नि दादौ दिमात्रमेवश्यु्चतोहतुः स्यात् तदा आ 
ज्य संस्कारदर्वतापनश्चारीरव्यांधघभेषजा भेदा दा्दौन्य प्यश्चुचितामा- 
पादयेयुः। किं बहुना अ भ्नेदोत्रादिंकृव्येषु पाकादिङव्येषु शीतवारणा- 
शौ7प्रिप्रञ्वखनदीपोद्योतनादिरूव्येषु चावजंनी यप्रात्तश्रसङ्गानां धायः 
स्दषामेवान्चिसंयोगत ददा दिं सम्भवेन सवे पव ते सवैकर्मानहौः स्यु 
रितिकेवलमविवकिजनकोखाहरकमाचरमिदमिति सुधियां खुज्ञानम् । 
आश्नदादस्य दोषत्वेऽपि प्रामादिव.स्य रोगनिवारणायावजेनीयतया 
प्राप्तस्य चाभ्चदादस्य न दोषत्वं न्याय्यमिति चेत् । हन्त तर्हि 
कि वध्व वा चक्राद्यन्निदादहे दोषे त्वे वक्तुं दाश्ष्यसि। प्रसिद्धं च 
सोराषटदेरे प्रायश्च: सर्वषां रोगविश्ेषमेषजतयाच्निखन्तप्तलोहश्लखा- 
कादेभिः रोगाधारदेद् मागदहनम् । मथलदेशे वधूनां वेवादसमं 
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नन्तरपरापतश्रावण्यां लीमाग्यादिसिद्यथतया करुलाचारसिद्धं श्वश्च- 
भ्रशतिभिररीपर्िखया जानुभागदहनं च । तदिद् स्च बद्यकुटखा- 
खाराभ्यां सिद्धमिति न दोष इति चत् वाहं निःश्रेयसादिसाधन- 
परमसस्कारतया श्रुतिस्श्रत्यादिपरःसदश्चघ्रमाणगणीर्वाहत खोक 
मान्यशिष्टगोष्टीष्वनादयाचारसिद्धे तप्तचक्राद्यङ्कने किं मुधा दुवादथ- 
रपनेनेति कथ्यताम् । यदपि द्विजघु निषेधवचनानां सावकाद्ा- 
ता श्रुद्रादिषु विधायकवचनानां सावक्राडातेति व्यवस्थापयन्ति 
तद्पि न सम्यक् । यदि विधायक्वचनानि शुद्ादिपराप्येव स्यु- 
स्तदा द्विजातिषु प्राप्त्यभावेन किमथ निषेधवचनानि प्रचृत्तानि 
स्युरिति । किंच यदयमेव ज्यवस्था भवत्लमता स्यात्तदा तद्धचना- 
चुखधेन भवदीये; शुद्रददिषु पारप्यतस्तक्तचक्रायङ्कनं भवदुपदिः- 
ष क्रियमाणं दयेत । नचेवं (क भव्दौयघु केन चित्त् कापिक- 
दाचित् कस्य चत् कृतं करेयमाणं तावदुपरुभामहे । भत्युत सवे 
तदसमतिमेबोपलभामहे । अत इदमवगम्यते स्ववक्चस्थापनादीन- 
परपक्ष्रतिक्षेपमान्नो्तकथालश्चषणवितण्डावादमान्रेण वेष्णवेषु भ 

त्यवस्थातुमेवोाक्तकक्चणानि कानि चिद्धचनानि कल्पयित्वा जद्प- 
स्तिः भवन्त इति । | 
कि बहुना श्रीगयाक्चेत्रे तप्तचक्रायङ्कितभगवद्धक्ताविप्रानेव निमन्त्य 
सवेदेरासवेमतस्थशिष्टेः श्राद्धं क्रियत शृत्ययमाचारः सनातनः प्र 
सिद्ध :। गयाश्चाद्धस्य चाक्षयपितृतृप्त्यादिवडफलदेतुत्वं खप्रसिद्धम्। 
वक्षचक्राङ्कनषेषयनिषेधवचनसस्वे अनेन सदाचरेण सह विराधः 
पूर्वांक्तविधायकवचनेश्च बियोधः स्यादति । निदेधवचनानां कचि- 
दूदश्नार्दादपपुराणषु दुवेखपमाणमूतेषूपरभ्यमानस्वेऽपि “विरोधे 
त्वनपेश्चं स्यादसति द्य जुमानम्' इति भओमांखावूत(यपाद विसोधाःि- 
करणस्थसू्राचुखरिणानादरणीयानि तानि निषेधवचनानि । देमा- 
दविकारेण च प्रायश्चित्तकाण्डे वक्चक्राङ्कितदूषणदानाथं यानि कानि 
चिद्धचनानि यद्यत्पुराणस्थत्वेन सितानि तानि वचनानि तेषु पु- 
राणेषु नोपरुभ्यन्ते । देमाद्विकराद बोचीनेः प्रथ्वीचद्रोदयादिभिया- 
नि आहवलखायनविष्णुस्खत्याःदेनाम्ना ~ वचनःन्युदाहतानि. नि- 
णयसिन्धुकारादिभिरनूदितानि ` च. तान्यप्याद्वलायनादिग्रन्थेषु 
नोपरभ्यन्ते । अतस्तान्यपि कल्पिता्येवेति निश्चीयते किञ्च यदि 
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वचनानि प्राचीनस्मृतिगतानि स्थितानि तदा ततः व्राचीनेन देमा- 
द्विणा पुराणेभ्योऽपि प्रबलानि इमानि स्श्रतिव चनानि कुतो नोदा्ट- 
तानि । अतः पूव हेमाद्धिणा पुराणनाम्ना वचनानि कल्पितानि ततः 
पश्चात्पृथ्वीचन्द्रोदयेन स्यृतिनाभ्ना कटिपतानि भास्करेण तु महाखाद- 
सिकेन श्चुतिस्नापि तप्तमुद्राविद्रावणे कटिपतानि इति विचास्यन्तुं 
विद्धांसः॥ पवं रामाचेनचन्द्रिकाख्ये प्राचीननिवन्धन्रन्थे पञ्चमे पटले 
आनन्दवनसन्यासिना शाङ्करम तस्थेनैव तक्चचक्राङ्कधारणं श्ुतिस्खरव्या - 
दयुपन्यासेन स्थापितम् । तथा रामनाममादात्म्याच्ये त्रन्थे पञ्चमषष्ठ- 
ग्रकरणयोरच्युताश्रमसन्यासिना द्वारकाराङ्करमटठपतिपरपराघटकेन 
तक्तचक्रादयङ्क धष्रणं श्रुतिस्खत्याश्पन्याेन सप्रपञ्चं स्थापितम् 1! 
रामाचनचन्दिकारामनाममादात्म्यग्रन्थोदयकाटे अमीषां निषेधवः- 
चनानां सच्वे तदुदाहरणं तद्गतिकट्पनं च तत्तद्ग्रन्थकाराभ्यां कि 
मिति नाकारिषाताम् । किञ्च रामनाममाहात्म्यग्रन्थे उद्धपुण्डन्नियु- 
ण्डुविधिनिषेधवचनविषयविचारं छृत्वा तयोः पुण्ड्योर्वष्णवरीवल- 
क्षणाधिकारिविरोषविषयत्वं तत्तदितरनिन्दयोः नहि निन्दान्यायेनं 
तत्तत्र रासामात्रपरत्वं च व्यवस्थापितम् । इत्थं व्यवस्थापयता न्र- 
स्थकारेण तत्तचक्राङ्कनावेषयेऽपि निषेधवचनानां तदानीं सच्चे तेषां 
गतिव्यवस्थामृत्वैव तस्तचक्राङ्कनं कथं स्थापितम् । तस्मात्तदानीम- 
स्थितानि पञ्चादेवावो्चीनेः कल्पितानीदशव चनानीति स्फुटमव- 
गम्यते ! ब्रह्मसूजभाष्येऽपि पञ्चराज्विरोधकथनसमये यथा चा- 
इूरभाप्याद बीजीनाणुभाष्यटीकाप्रकाशकारेण विभ्रतिषेधाच्चेति 
सूत्रे तक्षमुद्रादिधारणविरोध ऊदहितस्तथाः प्राचीनशङ्काराच्नोक्त 
इति ततोऽपि निषेध्वचनानां शाङ्कराचायेकालटे असच्च प्रकादाटीका- 
कारकाले एव च कथित् कल्पितत्वेन सच्चं प्रतीयते । एवमनादि- ` 
कारलोकमान्यवेदि कीि्टगोष्ापारपययावुषछठानसद्धावोऽपि ` त्तच 
क्राद्यङ्कन विधिपरशाखराणामेव सद्भावं पारमार्थिकमवगमयन् पति- 
वेधवचनानां कल्पितत्वमवगमयति । प्रसिद्धो हि श्रीजगन्नाथक्चेचा- 
दारभ्य तैकङ्कद्राविडकणारकान्ध्रादिमैखुरपयन्तदेशेषु दश्चिणदेरेषु 
गयाकु रुक्षेज्रयोध्याड्न्दावनादिपदेश्ञिषु च तघ्तशङ्खचक्राचङ्नाष्दिलश्च 
णवेष्णव्रधर्मीयुष्ठानसदाचारः प्रचुरः । सवेदेशसवेमतस्थशिष्ठ द्रा- 
विडादिदेदे श्रारद्गवेङ्कटकाञओ्चप्रश्रतिशतशः दिन्यदेरोषु तक्ष्चक्रा्य- 
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्ूःनलक्षणशशालिश्रीवेष्णवजनसक।शाद्धगवर्चथप्रसाद्ािकं निर्वि- 
शङ्कं ग्रहणन्तो दद्यन्त । गयाक्षेत्रे च तप्तचक्रा्यङ्कनादेरक्षणशश्शालिवै- 
ष्णवानेव निमन्य राद्धं कुर्वैन्तश्च द्यन्ते । पवर आचारः प्राचीन 
एव नाधुनकः । तप्तचक्र{ङूनेन चाण्डाखो भवतीत्यादिमवदीयय- 
चनसत्वे कथमयमाचारः श्लिरेषु खर्सु प्रचरितः स्यात् । अत पव 
तु रामाचनचान्द्िकाकाररामनाममाहात्म्यप्रन्थकासभ्याम् । 

दक्षिणे त॒ भुजे विप्रो विश्याद्वै सुदरीनम् । 
वामे तु शाङ्खं विभ्रयादिति वेदविदो विदुः। 

इति श्रुत्या । 
अशन्निहोत्रं यथा नित्यं घेदस्याध्ययनं यथा। 
बराह्मणस्य तथेवेदं तप्तचक्रादिधारणम् । 

इति पाद्मोत्तरखण्ड स्मरत्या च तप्तचक्रादेधारणस्य नित्यकमैत्वं 
स्थापितम् । 

तस्मात्सिद्धं तत्तशङ्खचक्रायङ्ुनलक्षणधर्मस्य परमवेपदिकत्व- 
सिति । अथ तन्न प्रमाणभूताः श्रुत्यादय उच्यन्ते । तत्र तावदग्वेदलं- 
हितासक्तमा्टके तृतीयाध्याय बषोडशसूक्ते अष्टमे तथा यजु 
घंदे तत्तिरीयारण्यके प्रथमप्रदने पकादशानुवाके तथा सामवे- 
दसहितायां पूष्ायिक षष्ठप्रपाठके द्ितीयाधं उत्तरार्चिकं द्धि- 
तीया द्वितीयप्रपाठके च पठ्यमानो मन्त्रः । 

पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रमुगोच्राणि पयि विश्वतः । 
अतक्ततनूने तदामो अद्नुते शृतास इृद्यहन्तस्तत्समाश्त इति । 

अस्य चेस्थ विवरणम् । ह व्रह्यणस्पते चतुमुखस्य स्वामिन् बि- 
ष्णो मत पव प्रभुः स्वनियामकस्त्वं विश्वतः सवेषां साषेविभक्तिक- 
स्तीसिः गाज्राणि सजीवश्शरीरयाण पर्यषि व्याप्राषि अन्तः प्रविष्रः 
शास्ता जनानां स्वात्मा हश्वरः सवभूतानामित्यादिश्रुतिस्म्रातभ्यः। 
ते तव पवित्र सुद् रानचक्रम् । 

पदिन्रं चरणं नमिः पविश्यक्र सुद शनम् । 
नामानि विष्णुचक्रस्य पययेण निवोध मे ॥ 
इति वकष्व्ाणपाश्मोक्तेः । कर्तरि चर्धिदेदतयोरि तिष्युत्पादित- 

ष्याच्च दुदरानयक्रमेवत। विरोपे धोगक्द।ऽयं पथिन्र शब्दः । विततं 

५१ 
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तवोपासकेष्वधर्यधायत्वेन व्यात्तम् । तस्य व्यात्तिभावाभावयोलखांभ- 
हनी चाह । अतघ्तनुरित्यादिना । मन्न यतप्ततनूरित्यस्य तेन पवि- 
भरणेत्यादिः । तेनातत्ता तनूरयैषामिति वक्ष्यमाण पाद्माक्तंः । यङ्त- 
तत्तापल्लंस्कारः पुरुष हत्यर्थः । अत पव आमः अपरिपक्रः कषाये 
कमभिः पक्के इतिवत् अविनषटपापः तत् परं ब्रह्म उ तत्खदितिनिरवे- 
का व्रह्मणचखििधः स्म्नुत इति गीताक्तेः । तस्य चक्रस्यानवरत- 
धारिणं त्वांन अनूनेन प्राप्रानि । आमो यदनुते इत्यत्र प्रक 
व्यान्तःपादमभ्यपरे हति प्रकृतिमावः । वहन्त इत् अस्य तत्पचि- 
त्रमित्यादिः। तेन तत्ता तनू्यषामिति वक्ष्यमाणात् । तत् पवित्रं व- 
हन्तो धारयन्त पव इदिष्येवा्थै अव्ययम् । अत पव श्चनासः 
श्वाः पक्षाः श्ु्धान्तः करणा: श्तं पाक इतिनिपातितश्चतशब्वा- 

उस्याज्ञसेरसुगित्यसर् । तत् परं ब्रह्म स्वां समाहत प्राप्नुवन्तीति 
ननु साय्रणाचायभाष्ये उद्गातारो द्रोणकलशं प्रतिष्ठाप्य तस्मि 
ग्नुवौचीनदश्षं पविन्नं वितन्वन्ति । पविच्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते इति 
वितन्यमानमसिमन्त्रयत यजमान इत्यापस्तम्व सूब्रेणाद्वातृप्रशति- 
मिद्रोणकलश्ापरि वितन्यमानदरापधित्राचुमन्त्रणे विनियागाद्यु- 
मस्याः श्रुतेः सोमयागादििपरत्वं तत पव छनच्छरचान्द्रायणादिता- 
पपरत्वं च शति भास्करादिभिरुक्तत्वेन कथमस्याः खुदशेनाङ्नपर- 
त्वम् । तथाहि हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणः वृहकस्य द्राणादिवधकस्यौ- 
घाधेवनस्पतिलक्चषणस्यान्नस्य पते सोम यद्धा ब्रह्मणः ब्राह्मणस्य पते 
ते त्वदर्थं त्वल्पाघनाथं वितत पवित्र विस्तृतं परभुगौज्ाणि पर्येषि वि- 
दइवतः सर्वेषां गात्राणि विस्तारयसि अनप्ततनुने तदामो अश्नुते तेन 
दक्ापावे्रेण असंस्कृतः तत् होमकायं नादनुते । श्तासर इदद- 

न्तस्तव्समाशतेति । शतास इत् संस्छता पव यागीयपदेाथौः तत् 
होमका्य समाहत इति । अथवा अतक्ततनूरित्वस्य सोमयागादिना 
छच्छरचान्द्रायणादि तपसा अत्तनू: पुरुषः तत् मोक्षसुखं नादनु- 
ते। तास इत् वहन्तस्तत्समाह्त इति तपक्षा परिपक्ता एव तपः 
वहन्तः आचरन्त एव तत् शुखं प्राप्युवन्तीति हष पृषत् शत्य- 
थादितिचेत् । अन्रोच्यते अस्य मन्तरस्यापस्तम्बषृश्रकारविगनि- 
यगन दशापवित्रानुमन््रणपरत्वन्तु स्वीकतेभ्यमेव परन्तु प्रबल- 
प्रमागेरथस्वारस्यं तु घुद्शेनपरत्वे पव भवति त्वन्या मर्थस- 
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ज्गतिभैवति। विनियोगस्त्वस्य मन्स्यापस्तम्वन दशापविन्रानुमन्त- 

णे कृतः बोधायननासुणकरेतुकाग्निचयनोपयोग्य विष्टकोपधानकर्मणि 
छतः । छन्दोनैस्तु पाचनाधपुण्याहतीर्थाभिमन्बणक्मेणि कृतः । 
पञ्चराजानेकसंदितावचनैः पद्मपुराणोात्तरखण्डद्धिपश्चशादुत्तरद्धिश- 
ततमाध्ययवचनै्वृद्धदारीतवलिष्ठशाण्डिल्यादिस्रतिवचनेश्च सौ. 
दशने कमणि कतः अतः सवंतरैकस्य मन्त्रस्य स्वँ अथी न सम्मव- 
न्तीति एक एवाथे मुख्यः स्वीकायेः । विनियोगस्तु यत्र तत्र भ 
वतु नामन काचिदपि हानिः । पञ्चराच्तघामाण्यं तूपक्रम अत्रैवो- 
पपादितम् । करिष्यमाणद्युङ्कयज्चवदमाष्यपीटिकायां च पञ्चरात्र- 
पुराणस्मरल्थादीनां प्रामाण्यं निपुणतरसरुपपादयिष्यते । खुदशनार्थ- 
भिन्नाथचु कथं साङ्गत्यं न भवतीति चेत्थम् । पविन्न ते ति मन्न हि 
एवोत्तरा्धयोर्भि खित्वा वाक्यचतुष्टय भवाति । ब्रह्मणस्पते ते पविघर 
विततं भवतीत्येकं वाक्यम् । अस्तिभवन्तीपरोऽश्रयुज्यमानोऽपि भ 
तीयते इति भाष्यात् । त्वं प्रभुः विडवतः गात्राणि पर्यषीति वितीयं 
वाक्यम् । अतत्ततनूरामस्तन्नादचुते इति तृतीयं वाक्यम् । शछयृता- 
सो वदन्त हृत्तत्समाशतं इति चतुथे वाक्यम् । तत्र पविश्रशान्वेन 
सोगरूड्यादि रीत्या पवित्रे स्थो वेष्णव्यो त्यादाविव विशेष्यरूप- 
द्रव्यमेव ऊरित्युपस्थितं भवति तच्चास्माकं मते सुदरौनग्रहणे 
सम्भवति अन्यमते च किञ्चिदध्याष्टत्य पविच्रराच्दयोजने अप्राप्ता 
ध्याहाररूपो दोषो भवति । अतत्ततनुरित्यत्रापि छनच्छरचान्द्रायणा- 
दितपस्तेव्यध्याहरणे सं एव दोषः । यदि च तदहोषपरिहाराय तत्तपदे 
भावे कतैरि वा निष्ठामाधित्य अतपरस्वितनूरिव्यथकः व्याख्यानं किः 
यते तदा अतत्त इत्यनेनैव निवहे तनूपदवेयथ्यम् । तपसोऽृष्- 
विश्षात्मकस्यात्मनिष्ठतेन  तपोऽनुकुरङृतिमत्वरूपतपःकवैत्व- 
स्थाप्यात्मानिष्ठत्वेन च तपोराहित्यस्य तपःकवृत्वाभाषस्य वा 
अनुष्ठिततपसामपि पुंसां तन्वामबाधितत्वेन अतत्ततनूरित्यनेन।पे- 
क्षितव्याब्रृत्तरप्य सिखापत्तेश्च । अपि च तपतः सक्मकाद्धावे कर्तरि 
चा क्तप्रत्थयस्वीकरणं तयार वेत्यचुक्लासनविखद्धम् । अतक्ततनुराम- 
स्तश्नाशनुते इवदन्तः श्छतासस्तत्समाशनेति तच्छब्दद्यस्यैकाथ- 
कताया एव स्वरसतः प्रतीयमानतया तां विहाय प्रथमतच्छ- 
व्द्स्य मोक्षार्थकत्घव्णाने द्वितीयतच्छघ्दस्य तपोऽथकत्ववणनं 
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च सन्यां गतास्वरसम् । ब्रह्मप्ररतया प्रसिखस्य रूढस्य तच्छ- 
ब्तुस्य पुखपरतस्वषणंनमप्यसङ्गतम । वहन्त त्यस्य स्वरसतो धा- 
श्यन्त हत्यथकस्याचरन्त हश्यथेकल्धवणेनमप्यत्यम्तास्वरसम । 
पतेम भस्कणदीक्षितरूतोऽ्थान्तरनिर्वांहः प्रतिक्षिप्तः । यथ लि- 
खाम्तार्थः । अस्मिन् पक्षे च पविष्रशष्वार्थः सुद दोनप्रतिक्तिदेवता- 
द्भ्य विशेभ्यङ्प पव नतु विशशेषणरूपः पविश्रश्ाष्डस्य तन्न शकिः 
पराकं करि प्रमाणमिति चेत् पश्चपुराणे।चरलण्डे चतुर्विश्ात्वाधे- 
कठिशततमाभ्यायस्थं दविपञ्चाश्ादुत्तरष्धिशावतमाध्यायस्थवा। 

पिश्र चरणं नेमिः पकिश्चक्रं खुद शनम् । 
सखदश्च।र प्रारुतघ्न खोकद्धार मदीजसरम् । 
नामानि विष्णुचक्रस्य पययण निवोाधमे इत्यादिक ॥ 
बृहद्धह्य सहि ताद्ितीयाध्यायस्थन् 
ल्वामाह् प्रथमा वाणी मम पाणितिमूष्रणम् । 
पविश्चं चरणं नेमिछाकद्वारं मदौजसम ॥ 
इत्यादिकं च प्रमाणं गृहाण । ननु पुराणस्य कथ शक्तिग्रा्- 

कत्धभिनि चेत् आधुनिक्रमनुष्यरचितकोश्चादौनां वा कथंशाक्तिग्रा- 
हकर्त्वामिति स्वमेव वद् । कोराकारा हि पुराणादिभ्यः शब्दान् गर 

हीत्वा सद्द कुवान्ति। 
अस्तं विघ्नो यक्षशषमोजनश्चेषयोः ) 
हव्यं. कव्य देवापिच्ये अन्ने पां श्रुवादिकम् ॥ 
इत्यादयः शब्दाः स्मतिपुराणादिभ्य पव संगीता अमरेण । 

तावतापि न कटादिशब्दानां सङ्कहः कतोऽमरसिदेन । स वा श्ुति- 
स्मृत्तिपुराणस्थाः सवं शब्दाः निषेण्टुकार्निर्ाचिताः । यथा व्या- 
षवरामधुपकादियः । किञ्च । | 

इत्तहासखपुराणाभ्यां वेदं सभुपच्ंहयेत । 
विभमत्यस्पश्चुताद्धेदो मामय प्रतरिष्यति ॥ | 
दति भरतप्रथमध्यायवचनेन पुराणादिभिर्वदवाक्यं शक्तयादिः 

भिर्विचारणीयमिति निश्चीयते । ननु पविचक्ञन्दस्य सुदशनपरत्वे 
ऽपि ततप्रतिकृतिरूपेण तप्तेन टाञ्छनरूपोऽथः केनावगस्यते इति 
चत् । तत्रपि पृवोक्तपद्मपुराणाध्यायस्थं वाक्ये विनियोजकं वतैते । 
लथाहि । 
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पवि ब्राह्मणस्परयं जग्ाप्तं हरेः सदा । 
तेना तक्ता तनूरयेषां न ते यान्ति पर पदम् ॥ 
तेन तक्ता तनूर्येषां ते यान्ति परमे पष्द् इति। 
पतदुपवु्कवरनैवेवं श्रुतिरिर्थं चक्र घारणपरस्वन भ्याख्यायते । 

अन्यथा श्ुतिप्रतारणदोषः सम्भवेत् । 
आमाः हातक्ततनवस्तप्ताङ्गा दरिलाञ्छनेः। 
श्नाः सुभोग्यतां प्राप्य भुज्यन्ते परमात्मना ॥ 
इति भरश्ाजसंदितापरिशिषटप्रथमाभ्गायवचनम् । 
पवित्र ते वितनमिति मुद्रयेदक्षिणे भुजे। 
ज्ञानं वेराग्यमास्तिक्य श्रद्धा चास्याभिवधते ॥ 
इति सनकस्मरतिचनम । 

परित्रं विततं ब्राह्म प्रमोग्रौत्रेषु धारितम् । 
श्रुत्यैव चाङ्कयद्वात्रे तद्भह्यसमवाप्तये । 
ति बुद्धहारीतस्सरतिवचन चेतीमानि वचनान्यप्यस्याः श्रुतेः 

सोदकशने कमणि विनियोगं निधौरयन्ति इति वेदितव्यम् । 
नु कल्पक्रारा गृ्यश्चोजसुलनकारा एव नियोजक भवन्तीति स्मृति 
पुराणवचनानि कथ विनियोजकानि स्युरिति चत् नायं नियमः। 

सूयश्चमेति मन््ेण प्रातराचमनं स्म्रतम्। 
आपः पुनन्तु मध्यान्दे सायमभ्चिश्चमत्ति च ॥ 
आङरूष्णन च तीवा श्लोरिमं देवा निशाकरम् । 
अश्निूर्धेति भृसूनेरुद्रध्यध्यं बुधस्य च॥ 
त्यादि द्वितीयैकाद कचायध्ययषु तच्चत्कर्मणि बृहत्पराश्ारस्म्रतौ 

विनियोगदशनात् । याक्ञवरकयाचाराध्याये नवश्रहमन्त्रविनियो- 
गदेद्रीनात् । निणयसिध्वादिषु। 

ददं विष्णुरिति प्रोक्तो पम्रन्त्र उत्थापने हरेः । इति वाराहपुराणे । 
अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिरुपायसम् इति पाश्च च तत्तत्कर्मसु 
विनियोगद्होनात् । नयु दशापवि्राजुमन्त्रणस्य श्रोतविनियोगत्वात् 
स एव घ्राह्यो नेतर इति चेत । किं तावत् श्रौतविनियोगत्वम् । 
श्रतिप्रतिपन्नकर्मणि विनियोगः श्रौत इति चेत् सौद दीनकर्मणोऽपि 
पवित्र त इत्यादि श्रुतिप्रतिपन्नत्वेन श्रौतप्रयोगत्वात्तद्पेश्चया दश्ाप- 
विज्रानुमन््णस्य प्रावल्याभावात् । श्रुतिश्रतिपन्नविनियोगःश्रोत इति 
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चेदश्ापवित्राचुमन्त्रणविनियोगस्याप्यापस्तम्बसेत्रप्रतिषन्नश्वन श्रुत्य- 
प्रतिपन्नतया श्रौ तप्रयोगाभावेन प्रावद्याभावात् तत्र तन्न वाच्यम् । 
नदि यापस्तम्बाद्युक्तमेव भ्रवलं प्रमाणं न व्यासखादयुक्तमिति केनचि- 
न्नियन्तुं शाक्यते । नच सूत्रत्वं प्रवरत्वे हेतुः । सवैसूत्रमूधैन्यभूनेषु 
व्रह्म सत्रेषु “अपि च स्मयते । स्मरन्ति च । वदहिस्तूभयथापि स्खतेः 
राचार्च''¶इति सुत्राणां भारतविष्णुपुराणमनुश्लोकान् विषयी. 
छ्ृत्येव प्रवृत्तत्वात् । पतेन पुराणन्वं पुराणस्य दुषखत्व देतुरित्यपि 
प्रत्युक्तं वेदितव्यम् । नचु श्रुतेः सखुदरोनाथपरत्वे अतत्तपदे करणा- 
क्वा कथं शाम्यतीति चत् । यथा पूवेमीमांसाश्रथमाध्यायच- 
चतुथ॑पादे “'सदिभ्येषु वाक्यशेषात् इति स्तुते अक्ताः दाकंरा उप- 
दधाति तेजो वै घृतमित्यत्र अक्तपद्ार्थाञ्जनक्रियाकसरणाकाङ्घाश्चमः 
नाय तेजो वै घृतमिति वाक्यखण्डसदर्मवलप्रात्तस्य घुतवाचि- 
तृर्तीधान्ततत्पद्ाध्याहदारस्य करणं टद्यते । तथा ततच्छदतिगत- 
पधित्रवाचितृ तीयान्ततत्पदाध्याहारेणाकाङ्घा शाम्यतीति गृद्यता- 
म्। अथोन्तरे च प्रकरणाद्यप्रा्तछृच्छ्रादितपःपद्ाध्याहरि इखि ्टकद्पनं 
भवतीत्युक्तं प्राक् । पवमव वहन्त इत्यत्र वहनक्रियाकमोकाष्घायां 
श्रुतपविज्रवाचि द्वितीयान्तं तत्पद्मेव कमेत्वेनान्वयं छमत इति न 
कुत्रचिदयुपपत्तिः । ननु श्रुतः खुदशेनलाज्छनपरत्व अतन्ततनूरित्यत्र 
तनूपदस्य सकलदेह वाचित्वेन भवतां च बाद्टुमूलमात्रख ज्छनस्ये- 
एत्वेन तनुपदस्य संकोचेनेकदेशाथैकत्वेन खश्चण। समाश्रयणीया 
स्यात् इति चत् न वाहुमूलादिस्थलङृतचक्रादिमगवदिव्यायुध- 
तापस्य छत्स्नं देहं तदन्तवर्तिनं देहिन च प्रति संस्काररूपतायाः 
शाख्सिद्धत्वेन ताद शरातापसंस्कारजन्यश्युद्धिविेषलक्चषणफठशलिः 
त्वरूपतापक्रियाकमेत्वाःमकतप्तत्वस्य छत्छायामपि तन्वां संभवेन 
तद्विवक्षायां वनृशब्दाथसकोचानावदयकत्वात् । वाहुभूलादिषरदे श. 
स्यापि शरीरत्वावाधात् तनृशब्दस्य न लक्षणा श्रखक्तिः । “नन 
धातुखोप आर्धधातुके”ईइति सात्प्रयोगे पटोदण्धो ग्रामो दग्ध इत्या- 
दि कैयटभ्रयोगे बृक्चगोपुराद्यकदेशारोहणमत्रेण बानराधिरूढो 
वृश्चः बानराधिरूढं गोपुरं राजाध्यास्ितम् दिदासखनमित्यादि- 
ङौकिकप्रयोगे च पकदेरासंबन्धमाज्रसद्धावेऽपि बश्चादिसमुदाय- 
दबद्श्रयोगो दि मुख्यः स्वारसिकश्च दश्यते इति वा!दुमुखादि तन्वेक- 
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देशमात्रस्य तप्तत्वऽपि तन्वां तत्तत्वऽ्यपदेश्ते न काप्यनुपपत्तिः यञ्च 
पविन्रवन्तः पवित्रं ते ब्रह्मा देवानाप्र् मसतः सत् इति चतसः पविः 
श्रवत्य उत्तरस्मिन्निति बोधायनकद्पसुत्रोदाहरणपू्वेकं सायणाचायै- 
विरचितं माधवीयवदाथप्रकाशान्तगतमेतन्मन्वव्याख्यानम् । हे ब्रह्म- 
णस्पत अन्नस्य मन्ब्रस्य वा पारक सोम ते त्वदथम् पवित्रं शोः 
धकीमिद दशापविच्ं वितते विस्तारितम् । प्रभु; तेन पवित्रेण शो- 
धितत्वास्वं कर्मणे समथः सन् विद्वतः सवतः गाच्राणि यक्ना 
ङ्गानि पर्यषि व्याप्नोषि पवित्रणाश्चोधिवस्य यज्ञाङ्गत्व नारसिति रा- 
धितस्य तु सोमस्य यन्ञाङ्गत्वमार्त इत्यत्र हविरन्तरं दष्टान्तत्वनो- 
पस्यस्यते । अतघ्रतनुः अतक्चातनुः स्वरूपं यस्य पुरोडाशादेः सो- 
ऽयमतक्ततनूः ताडशः पुराडाश्ञाः आमः अपक्रः सन् तत् यज्ञाज्गत्वं 
नादयते न प्राभ्नोति या विदग्धः स नैकतो योऽश्चुतः स रौद्र इति 
श्रुतेः । श्रुतास इत् पक्ता प्व पुरोडाशादयः वहन्तः यज्ञं 
नि्चैहन्तः तत् यज्ञाङ्गत्वं समाष्ात सम्यक् प्राप्तवन्तः । यः 
छतः सदैव इति श्चुतेः इत्यादि तक्नाक्षराुगुणं व्याख्यानम् । 
तथाहि ब्रह्मदाब्दो हि अथातो ब्रह्मलिक्षासत्यादौ परब्रञ्मणि 
प्रयुज्यमानः तदृ गुणलेश्ञादोपच्रारिकः सामीप्यात्त॒तद्यपदेदा इति 
ष्रह्मसुन्रोक्तरीव्या कायै ब्रह्मणि चतुमुखे प्रयुज्यमान प्व प्र. 
थमतरं धियमधिरोहति पातिश्ब्दलामीप्यात् पतिश्ब्दश्च पः 
व्यादिशष्देभ्य शति ब्ह्मसूत्ररीत्या परब्रह्मणि वासुदेवे एव 
प्रसिद्धः । अतो वब्ह्मणस्पतिह्ञाब्दस्य सोमपरत्वेन व्याख्यान. 
मरमणीयम् । पविघ्रश्ब्दस्य प्रागुक्तास्मद्वौत्या विक्नेष्यद्वऽयपरत्वे 
सम्भवति प्रमाणान्तराधाघ्ं दश्ापविच्रश्न्दमध्याह्ुव्य तद्विन्नेषण- 
त््रेन योजनमप्यस्वरसम् । प्रभुशब्दस्य नियन्तरि रूढस्यह समथ. 
परत्वबणनमप्यस्वरसलम् । गात्राणीत्यश्य चततनमोगाचच्छदकमचुः 
ष्यादिशरीरे रूढस्य लक्षणया यक्ञाङ्गपरत्ववणनमप्यसमीचीनम् । 
अचेतनस्य सोमस्य समस्तयक्ञाद्धषु सवाीव्रयवेन व्या्तिकथनमप्य- 
सङ्गतम् । अतक्चतनुश्शब्स्य तनृशाब्दमहिस्ना प्राणिविषयतया घः 
स्फुरप्रतीय मानस्यातप्तपुराडाश्ादि स्वरूप्रविषयत्वचणनमकिश्चित्कः 
रम् गोरवन्रस्तम् । वहन्त इत्यन्न कमतयान्वययोग्यस्य यज्ञमिति 
पद् स्याध्याहारकद्पनमपि तद्देव । ब्रह्मणि प्रसिद्धयोस्तच्छकदयो- 
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यैशाङ्गत्वपरत्वकद्पनमत्युदक्षरम् । अतप्तस्य सोमस्य तक्तपुतेडा- 
चदष्ठान्तीक्ररणं चात्यन्तविपरोतम् । अतः सायणाचा्यैस्य भाष्य- 
कारत्वऽपि सवेथा सर्वज्ञत्वाभवेन वा मतपक्षपातेन वा पद्यपु- 
राणपञ्चराचादिग्रन्थानां सम्यगपय्रााचनेन वा तथा व्याख्यानक- 
रणं न स्वखज्नहदयगमं भवति । ऋग्वेदभाष्योपोद्धाते प्रतिज्ञा 
चानेन छता पश्चपुराणाद्यनुखलारण व्याख्यानं करिष्यामीति अत्रे च 
पाद्यादीनां . वचनानि कुतो नोपात्तानीति सख पव जानातु । नन्व 
वमस्याः श्रुतेः खुदशनपरत्वाथस्वीकारे दशापवित्राथपरत्व मुख्या- ` 
थौभावे च प्रागुक्ता दश्ापवित्रानुमन््रणे छत आपस्तम्बावनियागः 
कथमुपपद्यत इति चत् भूयताम् । पवित्रामेति वोधक्रशब्दैकरूप्या 
च्छुद्धिजनकत्वेन गुणेन सारहयाच्च खुदशंनद् शापवित्रयोरेकत्व- 
मभिखंधाय दशापवित्रे स्ुदशैनदष्रिपू्वकं तदनुमन््रणे करणतया 
सोददीनस्येवास्य पवित्रमन्रस्य गाणोऽ यं विनियोगः । सम्भवति 
चान्यदीयस्यापि मन्जस्य कनचिन्नमित्तनान्यास्मिन् गोणा वि- 
नियोगः । घत पव दहि निवेशनः संगमनो वसूनाभित्येन्ध्या गाहपः 
त्यमुपतिष्ठत इतिश्चुत्येवेन्ब्या ऋचो गादपत्याधस्थान विनियोग 
उक्तः । पतद्विचारश्च छवः पूवेतन्तरे तृतीयाध्याये द्वितीयपादे “व- 
चनाच्वयथाथमेन्द्री स्यात् गुणाद्वाप्यभिधानं स्याटलम्बन्धस्याशा- 
खद तत्वात् इति सूत्राभ्याम् । तदथेस्त्वेवम् । पनद्व ऋक् इन्द्र 
परो मन्तः वचनान्त एेन््य( गादहपत्यप्ुपत्ति्ठन इति श्युतिवचनव- 
खात्तु अवथार्थम् दृन्द्ररूपं सहजमथमतिक्रम्येति यावत् 
स्यात् । गादहेपत्यरूपाथौन्तरऽपि वर्तेत कथमिति चद्गुणद्धत्यादि ` 
सम्बन्धस्य शब्दाथैयोर्वाच्यवाचकभावटक्षणस्य स्वाभाविकस्य 
अशाख्रदेतुत्वात् । देन््यागाहप्यमुपतिषएटत इति विनियोगश्ाख्ञः 
देत॒कत्वासम्भधात् । विनियोगशशाख्रण स्वतः सिद्धवाच्यवाचक- 
भावलक्षणदाब्दाथंसम्वन्धस्यान्यथाकरणायोगादिति यावत् । गु- 
णाद्वापि शइन्द्रसारश्यदहेतुयज्ञलाधनत्वादिगुणयोगाद्वापि अभिधानं 
भन्त्रघटकेन्द्रा दिशब्देन गाहेपव्यस्य बाधनं सम्भवतीति । तथा च 
यथेन्द्रस्यापि मन्त्रस्य गाहैपत्योपस्थाने विनियोगस्तथा सोदद्ान- 
स्याप्यस्य पवित्रमन्तस्य दशापविन्राजुमन्त्रणे गौणो विनियोः 
सम्भवत्येवेति न काचि नु पपत्तिरिति । 
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फरथां अन्यस्मिन्नन्यदष्रयश्च नाम बह्मत्युपासीतेत्यादिः 
प्रतीक्ापासनेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धाः । नहि यस्मिन् कमाणि यस्य 
मन्त्रस्य विनियोगः फेनविदविणा कतरतदथेध्रातपाद्कत्वमेव मत्र. 
स्येति नियमोऽस्ति । अन्पाथानामपि मन्त्राणां धूरसौति धूपद्राने 
अआग्निसूध्ादिव इत्यस्य भम पूजने उद्बुध्यस्वेति मन्स्य बुधपूजने 
अन्नात्परिखृनो रल इतिमन्च्रस्य श्ुक्रपूजन हानो देवीरिति मन्बस्य 
दशानेश्चस्पूजने कयानश्चित्र आभुवादत्यस्य राहुूजने विनियोगदश्च 
नात् । सवास्वपि नवग्रहपूजनपद्धतिषु तथा व्यवहारात् । इहत्पा- 
गाशारसंहितायां च। 

विष्णुरादिरय देवः सांसरगणाचिदः । 
नामग्रहणमात्रेण पापपाशं छिनत्ति यः ॥ 
पुरूषो यो जगद्वीजष्रषिनारायणः स्तः । 
तस्य सूक्तस्य सवस्य कयां न्यासं. यथाक्रयम् | इत्थादकत्वा 
यथाचो क्रिथते तस्य स्वदहे चिन्तयेत्तथा। 
आद्ययावराहयेदवष्रचा तु पुरुषोत्तमम् ॥ 
द्विनीययासनं दयात्पाद्य चच ततीयया । 

तुथ्याध्य प्रदातव्यं पञ्चम्याचमनं तशा ॥ 
षष्ठया स्नान प्रकुर्वोत स्तस्या वखन तथा| 

यज्ञोपवीतं चटम्या नवम्या गन्धरमेव च| 
पुष्पं देयं दशम्या तु एकाद्रया च धूपकम् ॥ 
दाददया दीपक ददयाञच्चयाददया निवदनम् । 
चतुदश्याञ्जि कुयात् पञ्चददया प्रदष्षिणाम् ॥ 
षोडश्या द्धासने कुयाच्छषकमाणि पएूचवत्। 

इत्यादिना येषु येषु कर्मसु यस्प यस्य मन्यस्य विनियोगः कृतोऽस्ति 
तस्य तस्य मन्त्रस्य खस एञा्था भवतीति न केनचिदङ्गक्रियते। 
अपि च यजुर्वेदे सत्तददाध्याये ष्वद तृतीयके अष्टमाध्याये 
दशामवर्मे च। (ध 

चत्वारि शृङ्गा चयो अस्य पादा दवे शौ सक्त हस्तासो अस्य। 
चिधा बद्धो वृषभो रोरवीति सहदेवो सर्य आविवेदा ॥ ¦ : ` 

` इति मन्ध: पठ्यते तस्य व्याख्याने यद्यपि सूक्तस्याच्चिसुयोदिः 

५४ 
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पञ्चदेवतात्मकत्वात् पञ्चधायं मन्बो व्याख्येयस्तथापि निखकताच्यु- 
क्रनीत्या यज्ञात्मकासचेः सू्यैस्य च प्रकाशकत्वेन तत्परतया व्याख्याः 
यते इत्युक्त्वा अच्चिसूवपरत्वेन मन्त्रो द्विधा व्याख्यायते । ज्चान्िदि- 
कास्तु शब्दपरत्वेन उयाख्यानयन्तीति सायणमाष्ये वतैते । तथाच 
पस्पश्ाहिके भगवान् भाष्यकारः पतञ्जलिः चत्वारि पदजातानि 
नामाख्वातपसलयेनिपाताश्च । चयो अस्य पादाः जयः कालाः भूत 
भविष्यद्वतंमानाः। दवे री द्धो राब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च ` इत्या 
दिव्याख्याय महतः! द्वेन नः साम्यं यथा स्यादिव्यध्येयं व्याकरण- 
मिन्युक्तवान् । क्मठास्तु यज्ञादावगन्यावाहने इमं मन्तरं विनियुञ्जते । 
एवं रीत्या पविच्रमन्ञस्य दद्ापावज्ाचुमन्बरणे बिनियोगसरच्वे- 
ऽपि तदनुक्रुख एक एव मन्जार्थो भवेदिति निबन्धो नि्निंबन्धनः । 
ननु खुददरनस्यन करि चन वेमवें वदे श्रुतमस्ति येन तदथपर- 
त्वेन पविज्रमन््रः प्रच्रत्तः स्यादिति चत् सत्य इच्छचान्दायणा- 
दौनांबाक् वेदेषु वेभवश्रुतमरिल यद्थपरत्वेन भर्वाद्धमेज्ो नयत 
खुदशंनस्य वमव तु श्रुतिप्रसिद्धमेव । तथा हि नृखिहतापनीयोप- 
निषदि पूर्वतापनीये पञ्चमोपनिषदारम्भे “देवा ह वे प्रजापत्तिमघ्रुवन् 
महाचक्रं नाम चक्रं नो वरेहि मगव इति सावकामिकं मोक्षद्वारं य- 
द्योगिन उपदिशन्ति । सहोवाच प्रजापतिः षडरं वा एतत्खुदशनं 
महाचक्रं तस्मात्षडरं मवति षटूपत्रं चक्रं भवति बङ्वा ऋतुभिः स- 
मितं भवति । मध्ये नाभिमवति नाभ्यां वा एते अराः प्रीतद्छिताः 
मायया वा एतत्सव वेष्ितं भवाति । नात्मानं माया स्पृशति तस्मा 
स्मायया बहिर्वेष्टितं भवति । अषराक्चरमष्रपत्रं चक्रं भवत्यष्टाक्षरा 
वे गायत्री गाया संमितं भवति। बाहमरयया वेष्टितं भवतिद्च्नवा 
मायेषा सम्पद्यत । अथ द्वादशार द्वादशपत्रं चक्र भवति द्वादशाक्षरा 
वै जगती जगत्या सामतं मवति वहिमोयया वेष्टितं भवंति । अथ 
षोडशारं षोडशपत्रं चक्रं भवति षोडशकलो वै घुरुषः पुरूष 
पवदं सवे पुरखुषण समितं मवति मायया बहिकंष्टतं भवति । अथ 
द।जिरादर द्वाचिदाध्पचरं चक्र भवाति द्वाचिदक्षरा बा अचुष्टुवचुष्टुभा 
सभितं भवति बहिमायया वृष्टितं भवत्येरेवा एतत्खुबद्धं भवति वेद् 
वा एत अराः पन्वा एतत्सवनः परिक्रामति छन्दांसि वे पञ्ञाणि ।१। 
तदेवं चक्र सखुद्रानं महाचक्रं तस्य मध्ये न्यां तारकं भवति 
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यदक्षरं नारसिंह मका क्रं तद्भवति । चर्ख पत्रषु षडक्षरं खुद 
शनं भवत्यु पत्रष्वषश्चरं नारायणं भवति । द्दशसु पन्रषु 
दशाक्षरं वासुदेवं भमवति। षाडशसु पत्रेषु मातृकाद्याः सबिन्दुकाः 
षाडशकला भवान्त । द्वाचिदात्ु पच्रघु द्वाचि्यदक्चरं मन्बराजं 
नारसिहमायुष्टुभं भवति । तद्धा पतत्खुदशेन महाचक्रं साचैकामिकं 

माक्चद्वारखङ्मयं यज्जुमयं साममय ब्रह्ममयमम्धतमयं भवति । तस्य 
पुरस्ताद्धलवे आसत रुद्रा दक्षिणत दिव्याः प्रश्चाद्धिश्वेदेवा उ- 
त्तरतो ब्रह्मविष्णुमरश्वरा नाभ्यां सूयाचन्द्रमसो पादवयेोस्तदे- 
तदचाभ्युक्तम् । 

ऋयो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा आअधिविरवे निषेदु 
यस्तन वद किष्छेचा करिष्यति य इत्तोद्धदुस्त इमे समासत इति। 

तदेतन्महाचक्र वाल्ोवा युवावा वद् समहान् भवति स गुरः 

भवति स सर्वषां मन्ब्राण सुपदेष्ठा भवत्यनुष्टुभा दोमं कुयादजुष्टुभा- 
चनं तदेतदक्चान्नं सखुत्युतारकं गुरुतो क्ध कण्ठ वाहौ हिखायां वा 

वध्चायात् सक्चद्धीपचती भूमिर्दक्चिणा्ं तावत्कदट्पते तस्माच्छ्रद्धया 
यां काञ्चिदयात्सा दक्षिणा भवति” । इति चक्रवेभवं प्रतिपादितम 
स्ति। तच श्रीरङ्राचायमाष्यमपि तद्वश्चकरे वतंत। 

अयेतत्पाेत्रश्रुवेश्यक्रध्रारणपरत्वं यज्ञुरारण्यकेकादशाचुवा- 
कगतपावित्राङ्गरोदष्टमन्बचतुष्टयघटकेतन्न्त्रपूर्वात्तरमन्यम्याख्यान- 
पृवेकं दुधेषं स्थाप्यते ॥ 

पनि्नवन्तः पारवाजमासते 
पितेषां प्रत्ना आभिरक्षाति वतम् । 
महः समुद्रं वरूणस्तिरोदषे 
धीरा इच्छकुशररुणेष्वारभम् ॥ 
इति प्रथममन्ञस्तस्यायमथः । पविध्रवन्तश्चक्रधारिणः षाजं 

पश्च पयास्ते परितः प्राप्नुवन्ति छन्दसि परऽपि व्यवहिताश्चेति 
सूरण परेव्यवदहितः प्रयोगः । ऊध्वप्रदेद्ागमनाय ध्ररूढपक्चाः पश्चिण 
इव चक्रधारिणोऽपि मोक्षा परमपदाख्येभ्वैटोकगमनाय प्ररू- 
ढपक्चा वतन्ते इत्यथः । चकराद्नमदहिम्ना मोक्षरोकप्रा्तये छञ्ध- 
हटढपरिक राः सिद्धसन्नादा निःदाङ्क। वतन्ते इति यावत् । अत पवद 
चमूषच्छभेन इति श्युत्यन्तरेऽपि भगवदायुधध्रारिणो मुमुक्षोः द्येन- 
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दाकुनसमाधिः ससारसागरमर्तीत्य परमयप॑द्ाख्यपरमोध्वंलोकगमने 
च पतिपाद्यते। पषां सगचदस धारण वक्र! ञ्छनघ्यारणन भगेवदन- 
न्यदेवत्वश्चणपारम्रकान्त्यभाजां वतम् अनन्यदेवयानित्वखश्चणं बतं 

प्रजः चुराणः पित्ता अवी चौनकमपाचिकपितृञ्याचरत्तप्राचीननिखिल- 

जनान्ेरपाशिकपिकृभूनश्रीमन्नाःरायणः “त्व माता सर्दलाकानां देव- 
देवो हारः पिते'स्यादि विष्णुपुरसाणादियरःसलहस्रधमाणगणश्रलिद्धं हि 
गचतो निखिलजगन्नरपाधकापतृत्दम् । आभरश्चति अखादष्णुभ्यः 
कामरव्यामोहादविनिपातनेन दिद्वाचकोदया निर्निमेषदत्तावधानेभ्यो 

<पि दवतान्तरेभ्यो निर्विघ्नं निवर्तयति । देवतान्तराण हि पर्ये 
कान्तिघु स्वाराधनप्रहाणस्वोल्कृषरपदगसनाचसूाद्भिरच्धासरयानि 
तदीयव्रनविघ्रकरणे प्रवतेन्ते। सयकांस्तद्धिघ्ननिरसनन भक्तान् रश्च- 
[कस [र * (~~ ^~ (र [न श ५ 

ताति च प्रसिद्धम्! उक्तं हि श्रभायवेतक)दृशस्कथे चतुथाध्याय । 

वतुः खुरङ्कता बहबोऽन्दरायाः 
खङ्कय परम व्रजतः पदंते। 

नान्यस्य वर्हिचि वान् ददतः स्वभागान् 
त्त पद् त्वमविता यदि विद्मश्च इति। 

साचन्ताकर्विखांसा(रिकावेवयव्यामाहखागरं कथमयमुत्तरती- 
व्यत्त आह 1 बर्ण इत्यादि । उरख्णः चारायणः चणो ति जगदाङ्जणो- 
तीति व्युत्पत्या “यनाच्तं खं च प्रदी च''तिश्वुत्युक्तरीच्या जगदाव- 

रणानुकरूखापरिच्छद्यशक्तिमान् युत स्व{श्चितान्निज्ञकरूणया ददं 
स्वकराताति व्युत्प्यः च। 

नायमात्मा धरवचनन भ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यम्वेष कृणुत तन खभ्यस्तस्येष् आत्मा विच्णुत तच्च स्वामिति 

श्रुत्युक्तरीत्या स्व्राप्त्यथं निजक्रर्णाविदेषेण स्वाधितज- 
नखुद्टस्वाीकरणर्शाखो नारायण इइ वरुणशाब्देन)च्यते । “वरूणो 
वारुणो दुश्च ̀ इति सखदख्ननामसु पाडतश्च । महः समुद्र महान्त समुद्रं 

संसखारखागरं महःदाब्दो महत्परःछन्द सि प्रयुज्यते अत पव मदोदे- 
चो मत्य ` आविवेश्नोत्यत्र महान् देवः दाञ्द इति पस्पर्शााहिक महा- 
भमाष्यम्। तिरोदधे। आच्छादयति निरतिहायभाग्यं स्वात्मानं प्रकादय 
तदन्यत् छ्त्स्नमपि भोग्यतया न भासखयति। “परमात्मनि यो रक्तो 
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विरक्तीऽपरमरात्म्नी "ते हयच्यते । अतो भगवद्धक्तेषु खांसारिकवि- 
षयव्यामाहनिपातनेन बततमञ्जनप्रयज्ञा देवतान्तराणां न सफखो भव- 
ताति भावः । धरुणेषु धरानेत प्राणिजातमिति धरणानि कोकाः 
तेचु इच्छब्दो ऽवधारणाथः धीरः द्रन् धोधतामन्रसखरा एव आरभम्। 
पारम्कान्त्यटघ्चणं यथोक्तवत्तमारब्धुं शेकुः शक्लुवान्त । “तस्य 
धीराः परिजानान्व थोनिमति त धीरासः कवय उन्नयन्ती'"ति च 
हि श्रयत । 

ठदन्तोऽपि गुणान् विष्णा: कु्ैन्ताऽपि च तत्क्रियाः। 
मन्द्पुण्या न विन्दन्ति पारमकान्त्यसम्पदम् ॥ 
इति सर्डाजसाहताय)मुक्तब् । अपूजने निग्रहभमयान् श्वुद्रफल- 

लोभात् परत्वसदहात् परापरदेखतेक्यश्चमाच्च हि प्रायशः सवं 
टाकाः क्िप्र्चुदरूलप्रदानि ष्वुदरदवतान्तराण्याटम्बन्त । उक्तान् 

हतूचुत्तायं भगवत पुण्डसाकाश्च ुखृटमवगाढपरत्वधियो हि पुरुषा 
दुखभतमा खोक्र । अत पवर हि मगवताप्युच्यत गीतासु । 

वासुदेवः सवंमिात ख महात्मा खुदुखमे इति। 
अतस्तादशानामेव तद्धतप्रन्तिनि सवेसखाध्रारेणीति भावः । 

छन्दासि लङ् लङटिटः इत्युरासनेन तिरोदधे शेकु{रेत्यत्र काटष्य- 
त्ययः शकि णयु््रम्युख इत्यवुशाखनन राक्रोतो घातावुपपद् छन्दासि 
तवम्थं णन्रुलृकमरुलो प्रत्ययो मवत इत्यथकन आरभापिव्यत्र तुमुन्न्थं 
कमुल् प्रत्ययः । प्रकृत्यान्तः पादमध्यपरे इत्यनुशसनन ऋक्प)दम- 
ध्य एङ् प्रकर्या स्यादत परे नतु बक्ारयकारपरऽतीत्यथेकेन प्रज्ञा 
आभरक्चताव्य्रङः परक।तभाव इति ॥ १ ॥ 

पविच्नं ते वित्तं जह्यणस्पते प्रभुगाज्ाणि परयैवि विश्वतः । 
अदक्ततनूने तदामो अनुतर श्तास इद्हन्तस्तत्समाश्त | 

इति द्वितीयो मन्वः। अयं प्राग््यास्यातः। 
बरह्मा देवानां पदवीः कवीनाख्ुषिविप्राणां महिषो शगाणाम्। 

इयेनो गृध्राणां स्वधितिवनानां सोमः पवित्रमव्येति रेफन् ॥ 
इति तृतीयो मन्त्रः । अस्याथेः। अन्न सोमङब्दो नारायणपरः सुते 

स्वाधितानां महानन्दलक्षणं मोक्षमुत्पादयतीति सङ् प्राणिप्रसवं 
इति धातुमुखब्युत्पच्या सुनोति स्वाध्चितानानम्दसागरे निमज्ञयती- 
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तिव स्वयमानन्दसागरे मञ्जतीति वा घुज्ञ मश्िषव इति धातुमूल- 
व्युत्पत्या चा सवथा सोमशढ्द आनन्द यितृत्वानन्दमयत्वप्रचत्तिनि- 

मित्तकः परब्रह्मभूतं नारायणमाचष्टे । “एष ह्यवानन्द् याती" ति । 

यतो वाचा निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह् । 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनति च । 

श्चतेरानन्दविवृन्मानन्द मयत्वं च काष्ठा पन्न परब्रह्मणोऽसाधा- 
रणो धमः । “आनन्दमयःऽभ्याखाददि"नि सुञ्जकारेणाप्य(नन्दमयः 

परमात्मा निर्णीतः । खूते जगदिति वा सोमा नारायणः। “सोमपो- 
१स्रतपः सोम” इति विष्णुनामसु पठितश्च । असराध्रारणधमोष- 
च्िक्नपरस्वमन्तरेण च भगवन्नामान्तमांव। नापपद्यत । अतोऽसाधा- 
रणधमो न्तरस्य रूढिनिमित्तत्वाद्धा । उक्तध्रमाणामव तथात्वाद्वा ` 
नारायणपर इह सोमराब्दः । ब्रह्मदिविभरूतिकत्वादिप्रतिपादना- 
्ङ्धायमिह नारायणपर पव । 

यद्यद्विभूतिमत्सच्वं श्रीमदूनजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तजोाऽदासभवमिति। 

भगवद् गीतोक्तरीव्या तत्तच्छक्तविहिष्ानां सवेषां भगवदात्म- 
कत्वेन भगवच्छरीरभू तया तदीयतत्तच्छक्तिनिदानभूतं परमेदवये 
भगवत एवति प्रतिपाद्यत्ययं मन््ः। देवानां बह्म सवदे वनियन्तृ- 
त्वश्क्तिविकिष्रचतुमुखशरीरकतया तद्रप्रण वतेमाषः । तदेदवय- 
निदानेदवये सपन्नोऽयमिति यावत् | दारीरवाचकानां शब्दानां शरी- 
रिवाचकत्वव्युत्पस्यायं निरदंश्ः। पएवसुत्तरच्पि बोध्यम् । कवीनां 
पदवीः मागः अङ्चन्ताऽण्यरितः पदवीदाब्दः अतोन सखुखोपः। अथवा 
पदवीम् इतं गच्छतीति पदवीः ईरगतो कम्पनेचेति धातोः कतरि 
किए सवेथा कवीनां मागेप्रवतेको वाद्मीक्ष्यादिः कवीनां पदवीः 
कवीनां कवनचातुयप्रवतनोपायकाङेटश्चणन्ञानशक्तसपश्नवाल्मी- 
कयादिरूपेण वतमानः । विप्राणास्रषिः। तपामदहिम्ना सवेविप्राति- 
शायिविलक्चणदाक्तिसपन्न्पिरूपण वतमानः । गाणां महिषः । 
मदमहिम्ना स्वेतरद्ृगपरिभवकरणोपयिकश्क्तिविशेषसंपन्नमहि- 
षरूपेण वतमानः । गृध्राणां इयेनः। पक्ष्यन्तरेभ्यो दडादामरिषादिग्ह- 
णचतुराणां गृध्राणामपि हठादामिषादिश्रहणश्चक्तद्यनरूपेण बत- 
मानः । वनानां स्वधितिः । तरुगुट्मतादि लक्षणदु रच्छद विस्तृत- 
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रूपाणां वनानामसहायच्छेद न शकि सपन्नपरदवधरूपेण वतमानः । 
पते सवे निर्देशाः सरादद्पमुखेन प्रददिततत्तच्छाक्तसजातीयसर्वे- 
शाक्तेप्रदशानपराः सवेविधराक्तयन्तरापलक्षणपराश्च वेदितव्याः । 
सोमः नारायणः रेफन् युद्धं कुवन् । यद्यपि रिफ कत्थनयुद्धनिन्दा- 
हिसादनेष्विति धाताः इशविकराणनो न गुणः सभवाति तथापि 
भ्वादेराङृतिगण्त्वेन भधादिकोऽप्ययं मावितुमदैतीति युणसंगतिः। 
रेफन् निरसखनेन विरोधिनः कुत्सां गमयन् । सवथा विरोधिनिर- 
सनाद्युक्तः सरान्नेति यावत् । पचिच्रं खुद्रानम् । आति अधिक्रम् एति 
प्राप्नाति । विरोधिनिरलनसमयेष्वतिद्नयेन घनत्ते । यत्तु सकरपाविच्रः 
मन्यति सकटपावनवस्त्वतिश्ायत इत्यथ इति सायणादिव्या- 
ख्यानं तत्त सकल पदाध्याह्ारसापक्नत्वात् अध्याहारासंवलितप- 
वित्रश्ाब्दस्य विदोष्यव।चकपदान्तरासमभिव्याहतस्य रूढिप्रावस्येन 
रूद््य थव्रहाणायागत्ति कथाचलव्रहाणऽप पावत्रातखाङ्त्वस्या- 

पवित्रत्वपय॑वसानप्रसंगात् पवितरांगिर।ट्रमन्वचतुष्टयघटरकेतन्म- 
ल्रपूवमन्जयोः प्रथमे पवित्रवन्तः परिवाजमासत इत्यादिके 

मन््र पवित्र ते विततं ब्ह्यणस्पते इत्यादिके द्वितीयमन्ते 
पवित्रं ते इत्यत्र च पवित्रहाब्दस्य ब्रह्मणस्प्रातिश्ान्दतदे वतत विकशेष- 
संघन्धिप्रतिनियतयलत्किचिदथविशषरूढत्वद रानात्तस्य च खुदशन- 
रूप्रतायाः प्रागुपपाददितत्वान्प्रकरणानुरोघना्रापि पविच्रराब्दस्य 
तस्परताया एव न्याय्यत्वात् । पविच्रवत्यश्चतसखर उनत्तरस्मिन्निव्ये- 
तन्मन्चतुष्यविनियोगपरबोधायनकस्पस्तू चतुणामपि मन्जाणां 
यत्किाचदकपाेजपदाथप्राधान्यपरलद्ञावगतेः । पूवाक्तरीत्याथकरण 
तदनिवाहेण तादङसूज्ाचुगुण्यविरदाचानुपपन्नम् । तथा च यथो- 
क्लक्चषणनानाविधच्क्ति लपन्न परब्रह्मभूतो नारायणोऽपि रान्रुनि- 
रसनपरिकरतया खुदरन धत्त इति सखुदरेनस्तुतिरनन मन्ञेणं 
फलिता भवतीति ॥ ३॥ 

असतः सये ततश्चुः ऋषयः सप्ता्नश्च यत्| 
सर्व अयो अगस्तयश्च नक्षतनः शकूतोऽव सन् । 
इति चतुथ मन्ञः । अस्यायमथः। य सत्त्षयः ते अच्िख 

खकरारेणानुक्तसमुच्चायकनागस्त्याऽपि गृह्यते । वक्ष्यमाणाञुरोधात् । 
ते पतेयत् यतः असतः चक्राङ्कतत्वादिटक्चषणमगवदेकान्त्यविधुर- 
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प्राणिजातरूपाज्जगतः सत् चक्राङ्धिःतत्वाद्िलक्षणमगवदकान्त्यज्ञा- 

` पकध्राणिजातरूपं जगत् । ततश्चुः । विभिद्यनिष्ादयामासुः । यद्यपि 
तक्ष तनूकरणे इत्यस्य तक्चत्वचन इत्यस्य वा घाताः कठं तश्चती- 

त्यादौ ऊेयकर्मकत्व दघ्न तथापि ब्रह्लात् स्तम्भं तश्चति काष्ठाच्वच 
तक्षतीव्यादिभयोगद रोनात्कदननिष्पाद्यकमकत्वपप्यनयोरष्सेत  ॥' 
अत्व कि स्विद्धनकडउस्र वुक्च आसीद्यतो द्यावापृथिवी निष्ठत- 
श्चुरित्यादिश्रुल्यन्तरेऽपि छदननिष्पाद्यकमकः प्रकृत प्रयोगसमा- 

नविषय एव प्रयोगा दइयते । तथाच यथा वने कतिपयन्क्चा्णां 

वास्यादितद्छदनन स्तस्भादिनिष्पादने तथा शाख्राश्ोपदेश्त आ- 

 शायिमेदनेन परवि्याङ्गचक्राङ्नादिलक्चणपञ्चखस्कारभ्रापणपूवेकं 

जगति सस्वध्रधानान् पृथक् कुवन्ति । तथा; च मार्द्धाजक्षहितायां | 

परिरिषटप्रथमाध्याये | 
तन्न केचित्परं तत्व तमोर्मितदष्रयः। 
अ पटयन्तोऽभिजानन्ति धमस्य न एरां गतिम् ॥ 
केचित्तु सस्वस पना: केरावेनाचखोकिताः। 
सारासार विदः प्राज्ञाः परं धम विजानते ॥ 
य देकान्त्यगता विष्णो मगवत्यात्मभावने। 
ते वैष्णवा भगवतः सन्त इत्यपि त स्ताः॥ 
नियोक्ता भगवान् विष्णुर्नयोगस्तस्य वे श्रुत्तिः। 

नियोज्याः सक्छनिषठास्तु मुख्या मोश्चाध्िन्तकाः ॥ 
अन्येथवासिमन्यन्ते सवंमेतत्कुटष्रयः 
यतो दुरतरास्ते हि परस्य .परमात्मनः॥ 
इति वचनैः सस्वरजस्तमः प्रक्ृतिध्राणिज्ात्तमये जगति सस्व. 

प्रकतीनामेव परापर ततच्वधताधमपरेज्ञानेन भगवव्येक्ान्त्यभाजा 

सच्छञ्दवाच्यता कथनात्--पारेशिष्टद्धितीयाध्याय। 
तापः पुण्ड्स्तथा नाम मन्तो यागश्च पमञ्खः। 
अमी परम संस्काराः पारभेकान्त्यहतवः॥ 
न वहत्यूश्वपुण्डुं वा नेकान्त्यं तस्य विद्यते। 

इति वचनेन च भगवदेकान्त्यस्य चक्राङ्नादिखश्चणसंस्कारेक- 
निबन्धनत्वावगमाच्च सच्छब्दस्य चक्राङ्कनादिलक्षणसस्कारखंप- 
न्नवेष्णवगोषठी विषयत्वसिद्धः। इतरगाष्छ्व। असनच्छब्द वाच्यताया 
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अर्थवकाखम्पन्नत्वाश्च सदसदरो्ठीदधयं हि श्रुव्यपनृहणसाहितावचने - 
रपि पर्तिद्धं प्रतिपाद्यते । तस्धादिति यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादापतति 
सवं सप्तयः अच्रयः अजिमहषयः पूजायां बहुवचनमत एव हि 
पूवेमपि सप्तषेय इति सामान्यतः सपर्षिमध्यगतत्वेना्रेरपि ग्रहणे 
सत्यपि अत्रिश्चति परथगाश्रहणमौत्कृष्टयवोधनायं कतम् । अगस्त्य 
श्यत्येते । यद्वा अत्रय इति वहुवचनान्तपदम् अचिश्रधानाः सक्षषेय 
हत्यर्थं छःश्चणिकम् । अगस्त्यश्चेव्येते सर्च शक्तः इत्थखाकोपका- 
रकाः । अत एव नक्रः सहावसन्। दिवि नक्षत्ररूपेण वाखमलक- 
भन्त । यत पते श्ासखराथीपदेशन यथोक्तरीत्या सदसद्राष्ीविभाग- 
पृवेकं लोकक्चेमं चक्तुः। तत पवते दिवि नक्षतररूपेण शादवर्वीं 
स्थितिमखभन्तेति भावः । उपनिषरप्रति पन्नाः परविदयाश्चक्राङ्नादे- 
छक्षणपञ्च खंस्कारायङ्कपाङ्गसदहिताः प्रतिपाद्यतो बेदब्रह्यकाण्ड- 
कर्पसूत्रभावमापन्नस्य पञ्चराच्रशास्नस्य प्रच।र सप्तषयञ्चक्लुरिति 
महाभारते शान्तिपवोणे श्रीनारायणीयोपाख्याने प्रस्फुटं भ्रतिपादि 
तम् । यथोक्तं तच्र शान्तिपवेणि षटु ्जरादधिकच्रिक्ञततमे नारायणौ. 
योपाख्याने द्वितीय चाध्याये । 

ये हिते ऋष्यः ख्याताः सक्त चिज्रशिखण्डनः। 
तेरेकमतिभिभूत्वा यत्प्रोक्तं शाखमुक्तमम् ॥ 

देश्चतुर्भिः समितं छृतं मेरो महाशेसे । 
आस्यैः सप्तभिरुद्ौण लोकधमैमनुत्तमम ॥ 
मरीचिरञ्यङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसि महातेजास्ते हि चित्ररिखण्डिनः॥ 
सक्तप्ररकृतयो द्यतास्तथा स्वायभुवो.षटमः। 
पताभिधोयते लोकस्ताभ्यः शासनं विनिःसृतम् ॥ 
पक)म्रमनसो दान्ता मुनयः सयमे रताः। 
भूतभव्यभविष्यज्ञाः सत्यधम्रपरायणाः ॥ 
शद् श्रेय ददं ब्रह्म इदं दितमनुत्तमम् । 
लोकान् सञ्िन्त्य समनसा ततः शाख प्रचक्रिरे ॥ 
तत्र धमोथकामा हि मोक्षः पश्चाच्च कीर्तितः। 
मयाद् विविधाश्चैव दिवि मूमोच संस्थिताः॥ 

५५ 
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आराध्य तपसा देव हरिं नारायणं प्रभुम् । । अ. 
दिव्यं वषसहस् वे स्य ते कादेभिः सह ॥ तोर नि ॥ 
नारायणानुरिषा हि तदा दबी सरस्वती। "६ 
विवश तान् कषान स्वान् लोकानां हितकास्यया॥ . 
ततः प्रवर्तिता सम्यक तरावद्धद्रजातिभिः इति 1 ` ` 
ततस्ते खाकपितरः सवलःकार्थाचन्तकाः। कः. 
प्रावतेयन्त तच्छाखे धभयोनिं सनातनम् इत्तिच। # 

2.3 

नारायणीयोपाख्यानस्य कत्स्नस्येव पञ्चराज्शाखविषयतया 
प्रकरणवदादवांकशासखरं पञ्छराचरह्ाख्रप्येति ततैव स्पष्टमदगस्यत्ते। 
उक्तश्ाखराधिकारिदोटभ्यन सत्वप्रचुरदेशकाटेषु प्रादुभोवस्य अ ` 
न्यदा तिरोधानस्य च वचने स्पष्टममिधानेन तच्छाख्नाधिकारिणःः 
सन्तः अनयिकारिणाऽसखन्त इत्यप्युक्तप्रायम् । पवमज्ररिकागस्त्य- 
स्याप्यसाधारणसाहताचकश्नषप्रवतकताया अपि दह्तानेन तयोः ̀  प्रान 
धान्यन पृथङ्निर्दशोऽपि श्चुतो ददयत । उक्तभारताद्य पच ऽपासयुण- 
धनास्य मन्बस्य यथोक्त एवाथः प्रामाणिकः । यक्तअसखच्छब्देन ज- 

8 द | 
गत्कारणमञ्यक्तावस्थापन्नसुच्यते सच्छब्देन व्यक्तदश्चापन्ने जग- 
दिवि असखतः जगत्कारणादन्यक्तात्सकाशात् ̀  खत् व्यक्तं जगत् 

ततक्षुः तक्षणोपरष्चितं निष्पादन छृववन्त इति चः सायणव्या- 
ख्यान तच्वनुपादयम् । प्रकरणाननुगुणत्वादसखंबद्धत्वात् + प- 
विच्ंत चव्ह्या दवानाम् असतः क्षद् इति चतशखः पावज्रवत्य+उत्त- 

रस्मिन्नितिवोधायनकस्पसूत्रण चतुणासपि मन्त्राणां ` पविन्न्राघा- 
न्यपरत्वरूपस्य पवि्नवच्स्य प्रतिपादनन तद्धिसाधात् सचर्षीणां 
चतुमुखस्षटचनन्तरं तदत्ताधिकारभाजामवाोचीनन्यष्िखृष्ात्रधि- 
कारसम्भवेऽपि चतुमुंखोत्पत्तरपि प्राचीनायं मसच्छञ्दवाच्याद- 
विभक्तनामरूपादव्यक्ताद्धिभक्तनामरूपस्यं महदह ङ्रःदितच्वज्ञात- 

लक्षणस्य सच्छब्द वाच्यस्य व्यक्तजगतोा विभस्योत्पादनलक्षणायां 
समश्िखृषटो चतुरुलस्याप्यनयिकारेण सर्षौगामाधिक्राराभावस्य 
कमुत्यन्यायसिद्धतया वाक्याथाखङ्गतश्च। चक्राङ्कितमदहिमततन्मूखक्- 
महवष्रमहिमप्रतिपादकतया तादशसवेमदहिमनिद'नभूतं पविज्रश्चब्द- 
घाच्यम् सुदक्षनमेव स्तुत भवतीति नास्माकं ध्रकरणालुगुण्यविरोध 
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हृति । तथा च पविचाङ्गरः सम्बधिनां चतुणाम मन्त्राणां परस्प- 
रेककण्ठ्यालुरोधाद्िनियोाजकवो धायनसूत्राचु राध्राच्छरुत्यन्तरस्मु- 
त्थादिप्रमाणगण।ुराधाच्च परविव्राव्दितसुदशेनदेमवपरत्वमेव स्वा- 
रसिकःभेत सिद्धं भवति । इत्थं सुदशनवेभवपराणाम्मीषां मन्खा- 
णामारूगके तुक्च यनापकरणत्वं तु तत्तरनुगुणाजुसन्धरानपूरणत- 
स्तत्प्रकरणस्थमन्जान्तराणा सिव निवहनीति प्रामेवावेदिवम्। इत्थं 
च पूवोत्तरमन्ञाथस्वरसपयःखाचनेनापि पवि्श्रुतेः सुदक्षनधार- 
तकविषयत्वं सिध्यति । एवमस्याः श्रुते रामाचेनचान्द्रकायां प- 
मे परर आनन्दवनसन्यापसिना रामनाममाहान्म्ये षष्ठुव्रकरणे 

दारकादाङ्करमखपतिपरंपराधरकनाच्युलाश्चमस्चन्यासिना च तक्तच- 
क्राङ्न्रमाणतयोदाहरणं कृतम् । इत्थं स्मातमतस्थेरपि प्रा्ीनै- 

निवनधकरिरस्याः पविश्श्चुतस्तक्तचक्र)ङ्नपरत्वस्वीकारद्शेनेनावी- 
चीने विवाद्कररणमाच्रहैकमुलमिति विदाद्ुःचतु विद्धासः इत्या- 

दि श्रीवेङ्खःचलश्चीनिवासचरणचचरीकश्रीमदनन्तपूरूषासिहासना- 
सीन श्रोश्ारङ्गक्रिविरचितभगवद्धर्मदपंणे विरनरः । 

अथ कृष्णयज्तुवेदतेद्िरायव्राह्यणतृतीयाषकद्धादशप्रपाठकपदटिः 
तौ चंरणे पवित्रं खोकस्य दारमिति मन्बौ तच्तचक्रघारणपरो व्या. 
ख्यायते | 

चरणं पवित्रं विततं पुराणं यन पूतस्तरति दुष्ृतानि। 

तेन पवित्रेण छदन परता अतिपाप्मानमसुति तरम ॥ 

--छोकस्य द्वारमाचमत्पवित्रं ज्योतिष्मद् भ्राजमानं महस्वत् । 
अश्रुतस्य धारा वहुधा दोहमानं चरणं नो खोकं खुधितां दधातु॥ 

अस्याथः पचिननं परेशुद्धिकरं पुराणं पुरातनमनादिसिद्धमित्य- 
थः। एवंभूतं चरण परकाकगतिसाधनमून सुद् रनचक्रम् अङ्कनादि 
दारा भगवद्धक्तेषुं विवतं ठयराप्तं वतते पुनः कीटदा चरणं येन चर 
णेन देतुभूतेनाङ्गनादिद्धारा पूः शुद्धः चेतनः सवाणि दुष्छतानि तर 
ति। तन स्वलः शुद्धनात एव पाचचलन्ञरेन चरणनाङ्कनद्धारा पुताः 
श्रद्धा बयं सवं अरातिरूपरं पाप्मानमातितरेम इति प्रथमस्या्थः । 
लोकस्य विष्णुलोकस्य द्वारं प्रा्तसाधनभूतं आचम् उ्वाखा युक्त 
पवित्रं परिश्युद्धिक्तर ज्योतिष्मत् किर्णवत् भ्राजमानं शोभमानम् । 
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महस्वत् प्रकादावरत् बहुधा वहुप्रकारणाश्यनस्य माश्चस्य धारा अचु 
भवधक्रारान् दाहमानं भ्रपूरयत् चरणं सुद रनचक्रं खोक विष्णुलोके 
नः अस्मान् सु धतान् सुप्रा्तष्टितान् दधातु करोतु दति द्वितीयमन्जा- 
थः। अचर चरणराब्द्न सुददनचक्राथस्य श्रहणे। 

(व ॐ (9 (ककि ह भ > ~ 

षथित्नं चरणं नेमिहरेश्यक्र खुदशेनम् । 
सदटसखरार प्राङृतघ्रं खोकद्वारं महौजसम् 
नामानि विष्णुचक्रस्य पययेण निवोध मे। 

श 

इति पूवाक्तपाद्मोत्तरखण्डवाक्य प्रमाणम्र् तथा च पविच्नंष- 
रिशुद्धिकरमित्यज्र परिद्युद्धिश्च परत्यवाय।मावप्रकारकभगवत्संक- 
ल्पः । विदाष्यतासंबन्धन प्राट् रासंकटप प्रति स्वाश्चयवहिखतच्तमुद्धा- 

 सयुक्तमुजघटितदेहवत्तासंबन्धन सुद शनस्य तुत्वात्तस्य पर्यु 
द्धिकरत्वापपत्तेः.। यद्यपि पूर्वाक्तरीत्या पविच्रहशब्दस्यापि खु- 
दशनत्वावच्छिन्ने रूढिरस्ति तथापि वि्चिष्टवाचकानां पदानां 
पृथग्विरोष्यवाचकपदसमवधाने विकेषणमाज्रपरत्ववत् धघमद्धया- 
वच््छ्िन्नवाचकपद्ानामप्येकघमौवच््छिन्नवाचकपदान्तरसमवधाने 
तदितरधमौवच्दछिन्नमात्रपरत्वस्य कुया हरस्यापि पिनाकपाणे- 
रित्यादाविव वक्तव्यतया सुदशनत्वावच्छिन्नवाचकचरणपदसमः 
सिव्याहारात् पवित्रशब्दस्य योगाथंमाज्रपरत्वं बोध्यम् । न- 
च विनिगमनाविरहाच्चरणङाब्दस्यैव योगा्थमोत्रप्ररत्वमिति वाच्यं 
चरणे नो लोके इत्याह्त्तरवाक्यानुरोधन चरणदाब्दस्य विजेष्य- 
वाचकत्वेन विनिगमक्रसस्वात्त विततं सस्कृतमुद्रात्वव्यापकं सस्क- ` 
तमुद्रास्लामान्ये समाश्चितानुग्रहाथ सन्निहितमास्त इति विततपदा- 
थविधेयको वोधः | येन पतः यज्ञन्यपापाभावध्रकारकभगवत्सकसर्प- 
विषयीक्ृतः। दुष्कृतानि तरति दुष्डतनारानुकखव्यापाराश्रयः मवति 
तादशब्यापारश्चक्रधारणरूप एव । नाश्ानुक्रुखव्यापाराथकतरतिः 
धात्वथत।वच्छदकनादारूपपफलस्य प्रतियोगितासंबन्धेन दुष्कृतेषु 
सत्वात् घटं नाद्ायदिव्यादौ घरादेरिवं तेषां कमता बोध्या । नच 
प्रतियोनित्तास बन्धन पापना धति स्वाश्रयमुजघरटितदेदावच्छिन्न- 
त्वकाटलिकविज्ञषणत्वोभयसवधेन तप्चचक्रसरं योगस्य कारणत्वे घाय- 
शित्तादीनां वेयथ्यैमिति वाच्यं स्वसमानकाटीनपाषानां चक्रधारः 
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णेन नादेऽप्यनन्तरकारीनपापनिरासकतया तेषां सार्थक्यात् । अ- 
न्यथा । 

सध्यायुपासतेये तु सततं स्षितत्रताः। 
विधुतपापास्ते यान्ति ब्रह्मटोकं सनातनम् ॥ 
इत्यादिशास्ात्संध्यावन्दनाद् नापदि पापनिवर्तकत्वोकत्या तेषां 

वैयथ्यैरसेगस्य दु्वीरतापातात्। पविच्रण परिश्युद्धिकरण शुद्धेन 
निरस्तसमस्तदोषगन्धेन तेन खुद्श्शनन धतनेति शेषः । पूता वय- 
मराति शच्च मगवत्साक्षात्कारप्रतिवन्धकमिति यावत् । पाप्मानं पापे 

प्रत्यवायं वा आतितरेम नाश्ातुक्कूरखुव्यापाराश्चयाः । अभावध्रयोजक्र- 
धमश्चया वा । छोकस्य द्वारं भगद्धाकप्राप्त्युपायभूतम् । अर्चिज्यो- 
तिमहःशब्देञ्वांाकेरणप्रकादाभदस्य वक्षि नत्वान्न पौन स्तयम् । 
भ्राजमान शोभमानम् ५ अस्नुनस्य परमपुरुषस्य मोक्षस्य धाराः 
अनुभवभ्रकारान् दोहमानं दुहानं मुक्तिप्रदमित्यथैः। लोकस्य द्वार- 
मिव्यनेन स्वरूपयोग्यत्वरूपकारणत्वस्य दाहमानमित्यनेन च कलो- 
पधायकत्वस्य च विवक्षणान्न पौनरुक्त्यम् । एतादृशं चरणं सुदश्ानं 
नः अस्मान् कोके परमपदे सुधितान् सखुप्रतिष्ठितान् दधातु करोतु । 
मोक्षकामो नरः खुदशदोन धारण कुयौत् यद्वा पापनिवृत्तिकामः खुद 
चोनधारणं कुयोदिति विधिर दष्टव्य इति पाञ्चः। अत्र विधिप्रत्य- 
याथ न तावदिष्खाध्रनत्वं लोकस्य द्वारमित्यादिभिरेव तदवगमा- 
त् । नापि कृतिसाध्यत्वं धुतेनेत्यध्याहतपदेन तद वगमात् निस्यत्वा- 
खाभाच्च । कितु प्रत्यक्ायप्रयोजकीभूतामावप्रतियोगित्वम् । तथा 
च मोक्चकामादिनिष्ठतद्धारणाभावस्य प्रत्यवायप्रयाजकत्वखाम।- 

न्नित्यताल्िद्धिः इत्यादि यादवाद्धिनिवासरसिकर पण्डितसार्वभौम- 
श्रीमदनन्ताचार्यरचितखददनखुरदुमे विस्तरः। अत्र सायणाचायभा- 
ष्य अग्र वक्ष्यमाणश्चुतिचाक्येषु तच्रणमव्रवी दित्यादौ मनः पाठडसा- 
हचर्यणाज्न मनडन्द्रियग्रहणवत् चरणशब्देन पादेगद्रिये गृह्यते दत्यत 
त्परं व्याख्याने टदयते त तक्ैवानिन्द्रियाणां श्रद्धातपः सत्यशब्वानां 
दश्षेनन तेनेव साहचयेघ्राहकप्रायपाडठेन विरुद्ध भवति तथा च यथा 
तन्न श्रद्धादिदेवतानां ब्रहणमावद्यकं तथा चरणशब्देन सुदर्शनदे- 
वतापरिभ्रह एव सामञ्जस्यं भवति नान्यथा । चरणशाब्दस्य चरत्य- 
नेनेति योगेन पादेन्द्रि्रहणेन अचारग्रहणेन वा अर्थलापनेऽपि द्विती. 
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यमन्तरे आचमत् ज्योनिष्मत् भ्राजमान महस्वत् दइतिविदोष्रणानां पा- 
देन्द्रिये असंभवः स्यादेव | ज्वाटामालिखुदरीनन्रहणि तु सवै खुखग- 
त भवति तथा च चरणङाब्देन रथकाराधिकरणन्यायेन योगा व्य- 
कत्वा रूदिरेवाश्चयणीया मवति । तन सुद दौ नपरत्वमेवाङ्गाकाम् । 
तथा च परिभाषन्दुद्धेखरःयवयवप्रसिद्धः समुदायप्रसिद्धिकंखीयसी 
तेन शुद्धरूढस्य जनन वाचकस्यव मातृशब्दस्य ग्रहण न परिच्छतु- 
घाचकस्य योगजदाधे तदनालिङ्गिःशुद्ररूढिजोपस्थिततिः भ्रतिब- 
न्धिकेति व्युत्पत्तिरेव तद्धीज रथक्राराधकरणन्यायंसिद्ध)ऽयमथं इ- 
ति1 सच न्यायः पूवमीमांसायां षष्ठस्य प्रथमे पादे द्र्ितो यथा 
घषाखु रथक्रारोऽग्निमादघीतति श्रुतौ रथकारपदेन माष्येण कर- ` 
ण्यांतु रथकारः प्रजायते इव्युक्तसंकरजातेवंदानधिकाराद्वश्करोः 
तीतिब्युत्पस्या त्रवाणिक एव ग्राह्य इति पूर्वपश्चे योगाद्रुढवरीयस्त्वे- 
न रथकारजलातिमत एवारन्याघान विधायतं इति सिद्धान्तितम् । 

चरण पवच्रं विततं पुराणं वाङ्यं शुभम् । 
तेन चक्रेण लतत्तास्तरयुः पातकाम्बुधिप् ॥ 
इति पःद्चात्तरखणष्डोयपूर्वांक्तप्रकरणगतदचनम् । 
आज्य हुत्वा ततश्चक्रं तदग्नौ तपेद्गुरः । 
चरणं पवित्रामिति तच्चक्रणाङ्येद् भुजम् ॥ 
इति चृद्धहारोतस्म्रुतिवचनम् । 
त्वामाह प्रथमा चाणी मम पाणिकरभूषणम् । 

पवित्रं चरणं नमि लोकद्वारं महौजसम् ॥ 
द्ति पञ्चरा्रचरृदद्रह्मलदितावचनं चानयो्मन््रयोः सखुदक्लनपर- 

स्वं निश्वौरस्यन्ति । खाकद्वारत्वे च खुदङहीनस्य हद्रह्यसदिता- 

दवितीयाध्यायाख्यानन सुप्रसिद्धतरं तत्रव द्रष्टव्यम् । तिष्ठन्तु 
सवाण्यपि प्रमाणानि पवित्रचरणदाव्दयोः सुदरनवाचकस्व अनयो 
मन्योः खुदशंनपरत्व च श्रुतिरेव परमं प्रमाणे जागतिं वथा- 
हि । अष्टोत्तरङाताोपनिषत्सु परिगणितायां मुक्तिकोपनिषदि दक्षिणा 
श्षारभ स्कन्दं महानारायणाहय्म् । इति सवादुपनिषत्छु परे 
गणितायां महानारायणोपनिषदे सक्तपमराभ्याये । 

ततः खुदरोनवेकुण्ठपुरमामाति नित्यमङ्कखमनन्त विभवं खहसखा- 
नन्दप्राकारपरिवेष्टितमयुतकुक्ष्युपक्षितमनन्तोत्करज्वखदरमण्डङं 
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निरति शयदिव्यतजामण्डलं चृन्दारकपरमानन्दं शुद्धवुद्धस्वरूपम- 
नम्वानन्दं सोदासमिनापरमविलखारूं निरातद्रायपरमानन्दपाराचारमनं 

तेरनन्दपुपश्चिदरपेरधेष्ठितम् । तन्मध्य च खुदरीनं महाचक्रम् 
चरण पवित्रं विततं पुराणं यन पूतस्तरति दुष्छृतानि । 
तेन पविज्ेण ह्ुद्धेन पूता अत्तिपाप्मानमराति तरम ॥१॥ 
लोकस्य द्वारमचमत् पवित्रं ञ्था्तष्मद्भ्राजमानं महस्वत् । 

अश्नत्स्य धारा बहुधा दाहमान चरणन खाक सुधितां दधातु॥२॥ 
अयुतार ज्वलन्तमयुतारसमष्टयाकारं निरतिश्चयावक्रमविलासमन- 
न्तदिव्यायुध्रदिठ्यराक्तिसमष्टिरूपं महाविष्णोरनगटप्रतापावग्रहम- 
युतायुतकरयाज्ञनावश्ञालमनन्तञ्वालाजस्लंकृतं समस्तादष्य 
मङ्गलानदानठनन्तदिव्यतीथानां निजमान्दिरमेवं सुदत्तनं महाचक्रं 
प्रज्वखति । इत्यादि । अचर पूठोपरयोश्चक्रवणनसत्वन सदस्या 

येन उणातिष्मादत्यादि विह्ोषरणदद्चनन च पादान्द्रयपरत्वं कथमपि 
न चरणरब्दस्य सस्मावयितुं शक्यत । खुद शनस्य पविच्रशष्दवाच्य- 
स्वे आभियुक्तश्रयागश्च 

प्राणे दन्तप्रयाण सुषितदिक्षि ददि त्यक्तष्ारे शरीर 
मत्यां व्यामोहवत्यां सतमसि मनसि व्याहते व्याहत च ॥ 
सकरान्त्वेति स्यत्युप्रातिमयसुमयाकारच्िच्रं पविचं 
तेजस्तत्ति्ठतां वस्िदरकुखधन चीक्चषणं तीक्ष्णदषटम् द्राति । ̀ 
अथ ऋग्वेदसक्तमाष्टकचतुथाध्यायनवमवगेपञ्चमानुषाके ` षण्ण- 

तितमसूक्तं पठितस्तथा सामच्दे पञ्चपभ्रपाडकं च पठितः सुदशं- 
नाथपरो मन्ञः। 

चसूषच्छयनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्र॑प्ल आयुधानि विभ्रत्। 
अपासूर्भ सचमानः समुद्रं तुरौयं धाम महिषो विवक्ति ॥ 
अस्याथः अपासुिं भूतानां विकारभूतम् अर्च्छब्दस्य तत्वा 

घाड्छन्न काक्षणिकत्वात् । तद्धिकारत्वं च तद्ाभन्नत्वे सति तत्का्य- 

त्व शरीरत्वावस्यावििष्टस्य भूनाभिन्नत्त्रे सति भूतकायत्वात्। 
समुद्रं ससारसरागरं श्रीरामति यावत् । सचमानः अपृथाकिंसच्या- 
स्मकरस्योगायुक्रूखऽयापाराश्रयः । सच समवाये इति धातुपठिन 
तद्धातोरुक्ताथकत्वावसायात् । द्रप्सः इदवरांशभूतो जीवः । ` जी 
बस्य तदंदात्वं खापथकिसद्धसम्बन्येनेइषराविरोषणस्वं विशशिषटव- 
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स्त॒नि विशोषणं शोष्यं विशेष्यांशोऽयमित्ति विज्ञोषणस्यां शत्वञ्यव- 
हारात्। गाः बिन्द्तीति गोविन्दः तृज्वद्धावरछान्दसः गोविन्दुरिति 
षष्ठी छान्दसत्वेन सवदाोषपरिहारः । छऋन्दसत्वाश्रयणे च । ` 

गोविदस्यायुघान्यङ्गे विश्रन्छुश्रोणि वे द्विजः। 
तुरीय धाम तद्धिष्णोमहिष्ठः प्राप्नुयादिति । 
चमूषच्छ्येनः दानो विश्रव्वाति ऋगव्रवीत् ॥ 
दति स्कान्द्वचनं भरमाणम् | आयुधानि चक्रशङ्खगदाखड्द- 

क्गंहपाणि पञ्चायुधानि । नच शचि सायुक्रूखव्यापाराश्रयस्येवायुध- 
स्वाच्छङ्खस्य तत्वमसभवीति वाच्यम् शत्रुनाराचुक्रखुशब्दाश्चय- 
स्वेन तस्याप्यायु घ्रत्वात् । विभ्रत् । खम्बन्धप्रयोजकव्यापासयश्चयः 
सद सम्बन्धः स्वषसयुक्तञुजा 1दघटितदेहषत्वमव । चमरूषददित्या- ` 
दिना फरनिर्द शः । नच चक्रधरारणस्याङ्गच्वेन फखत्वं न सम्भवति 
फलबत्सनिघधावफलं तदज्गमितिन्यायादिति वाच्यम् । अङ्केभुतोपा- 
सनद्धारा तस्यापि फलवत्वसम्भवात् । अत्र चमरुराब्दन नित्यस्रि- 

परिषद्धिवक्षिता तस्यां सीदर्तति चमुषत् ` नित्यसूरिभिरनुगम्यमान 
शति यावत् । इयेनः प्रशस्तनममगवत्लमीपदेशसयोगाचुक्रुरुञ्या- 
पाराश्रयः। सरशनीयं गच्छतीति इयन इति निरुक्तात् । शकुनः . 
आमानं ससारादुद्धतु शक्त इव्यथः । शक्तोत्यात्मानभुन्नेतुभिति 
निरुक्तात् । भक्तिप्रपच्यन्यतरजन्यससारनिचच्युपधायकथगवः- 
खादविषय इति फलिताथेः । शक्तेः प्रकृते भगवत परसादरू- 
पस्वात् । विश्चूत्वा भरणसमथः स्वसम्बन्धिनामपि मरणसमर्थै 
इति यावत् । तादृशसामथ्यं च सुकत्युपघायकस्वसमाश्रयणको भू- ` 
यादित्याकारकप्रसादविरेप्रविषयत्वम् । एवं विधः सन् तुरीयं श्च 

चुं धाम स्थाने परमपदमिति याचत । महिषः महनीधः सन् चिव. 
क्ति भ्राभ्नोति इत्यथः । अत्र गाविन्दुरायुघानि विश्रत्त रङुनो वि- 
शरुत्वा चमरूषच्छ्येनो महिषस्तुरीयं घाम वविवक्तीति योजनाङ्गीका- 

रात् घनवन् सुखीत्याद्वदुद्द्यतावच्छेदकस्य विधेये ध्रय।स्यता- 
सम्बन्धन भानाद्धगवदायुधघारणस्य इकुनपदा्थं धरति तस्य च 
बिभ्चत्पदा्थ प्रति तदुभयस्य च चसुषस्वविशीष्टदयेनत्वं धरति तः 
स्य ख माहिषत्विश्ि्ठतुरीयधामधा्ि पति प्रयोजकत्वं छभ्यतं । 
सथा च चक्रधारणस्य स्वजन्यप्रसादद्वारा मोक्षोपघायकभीक्तथ्रपत्य- 

क 

+ 
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 भ्यतरजन्यप्रसादे ताददप्रसाद्रस्य च सम्बन्धिमोक्चपरयोजकप्रसा- 
दान्तरे तादशप्रसादद्वयस्य च नित्यसूरपारषदनुगस्यमानत्वावि- 
शिष्ठाचराद् गम्रनरूपे चम्रूषच्छयेन शत्यस्याथं तादशरागमनस्य च 
ते ब्रह्मालङ्कारणाकं वन्तीति श्रुातसिद्धव्रह्मालङ्ारवशा्रमगव- 
र्खमीपगमनरूप महिषस्तुरीये धाम प्राप्नोति इत्यस्यार्थ प्रयोजक. 

त्वलखाभादलोकिकश्चयःसाध्रनत्वरूपं धर्मत्वं चक्रध्रारणस्योक्तश्ुत्या 
सिध्यति । यद् सायणमाष्ये चमन्त्य्ात चम्बश्चमसास्तेषु सीदन् 
दयेनः हासनीयः शद्कुनः शक्तः विभुत्वा पातेषु वहरणश्ीलः गोवि. 
न्दुः गवांलम्भकः द्रप्सं द्रवणश्लीटः स्फथकपाखाद्दन्यायुधानि वि- 
रव अपापूिं परेरकं समुद्रमन्तारिश्चं सचमानः महिषे महान् वं 
विधः सामः तुरीय धाम चतुथं चन्द्रस्थानं विवक्ति सवते दति 
व्याख्यानदश्चनन सो मपरत्वमवेतन्मन्बस्यातकोचत्नयमयास्व तञे।- 
ख्यते । यस्य मन्स्य यह्कताकत्वनाभिध्ीयमानत्वं तस्य तत्परत्व- 
मितिन व्या्चिः | इन्द्रदेवताकत्वेनाभिधीयमाने निवेरानः सङ्गमनो 
घसूनामिति मन्त्र गादैपत्यपरे इन्द्र परत्वाभावेन उ्थभिचारात्। ष. 
न्य गाह पत्यमिति विनियोगेन तस्य मन्त्रस्य गार्हपत्यपरत्वस्य ता- 
तीयिकाधिकरण सिद्धत्वात् । किन्तु यस्य "मन्त्रस्य यदेवताकत्वेना- 
भिधीयमानत्वे सति यदुदेदयककर्मकरणतया विनियुकव्वं तस्य 
मन्त्रस्य तत्परत्वमित्येव व्यासिः। 

पाठयेद्धह चान् पश्चा च्छाकुनं सूतमेव चति । 
पारमेदवरखदहि तायां चक्रप्रतिष्ठायां विनियुक्तस्य शाकुनसूक्तस्य 

सुदश्ेनपरत्वाभावन व्प्रभिचारवारणाय सन्यन्तम । तथा चमूष- 
न्मन्तस्य सोमदेवताकत्वेऽ्पि तद्ुदेद्यकक्माचनियुक्तत्वाभावान्न 
सोमपरत्वसमभ्भवः। नच सोमदेव ताकत्वाभिघानं तत्कमाण विनियो. 
गार्थमेवेति तदेव ताकत्वे सति तत्कमविनियुक्तत्वसन्वात्सोमपरत्वं 
दुर्वारमिति वाच्यम् तथा सघ्युक्तव्या्िवलात्सोमपरत्ववत्सुदश- 
नपररत्वस्यापि दुवोरत्वात् । तथाहि भगच्छल्न पाञ्चरत्रे पारमेश्व- 
श्संदहितायां चक्रप्रातठां प्रस्तुत्योाक्तम्। 

तत्तत्स्थापनकाटे तु तत्तत्तंक्ञान् मनून् जपेत । 
विद्यां गदामित्याद्ं पाडयत्तद्धिदो जनान् । 
चमभूुषच्छेचन इति च प्रते व्णो दति तृचौ । 

५६ 



देर् न्यायपरिद्ुद्धी । 

पाटयेद्वदब्रचान् पश्चाच्छाकुनं रक्तमेव च इत्यादि । 
अतश्चसुषन्मन्तस्य क्रचत्सोमदेवताककमवनियोगमात्रेण नाच. 

देयं तद् घटकपदानां बरू।दसम्भवदपि सामपरत्वं मुख्यं स्वीकतु 
ङक्यप्र् । पवं चम्रुशब्दस्य समाजपरतया रूढस्य यागन पाज्परत्व- 
स्वीकारोभ्युक्तः । सम्भवति रूढाथपरत्व तस्प्रहाणस्य रथकाराधि- 
करणन्यार्यावरुद्धत्वात् । पतं द्रप्सपदस्यां रापरत्वभ्रसिद्या कस्य द्र 
प्ख इृत्याकाद्कादयात् । आयुधानीत्यत्र कस्यायुध्ानीत्याकाङ्कोदया- 
श्च तद्धारकतया भगवत्परषष्टधन्तशचब्दरूपतेव च गाधिन्दुरत्यस्य 
स्वारसिकी । पव रूदिप्रहाणन द्रप्लपदस्य यागता द्रवणशीरपर- 
त्वं यज्ञायुध्ानीत्यत्र यज्ञपदसमसिव्याहरणायुधङाब्दस्य स्फयकपा- 
लादियज्ञोपकरणपरत्वसम्मवेऽपि निरूपपदायुधकाब्दस्य तत्परत्वं ` 
च न स्वीकतुमुचितम् । उर्मिमित्यस्य प्ररकमित्यथवणनं खमुद्रपद- 
स्यान्तरिश्चखोकवणन चास्वारासिकम् 1 तस्मादस्य मन्त्रस्य सवप- 
दानामतिङ्किष्टकल्पनवाथ विभिद्य सोमपरतया मुख्ययोजनाकद्प- 
नप्रयल्लो न कथञ्चिदपि सफला भवति । विस्तरस्तु खुदश्चनखुरदु- 
मभगवद्ध्मदपणयोद्रएटव्यः । दुक यज्चुवंदेकोनविश्ाध्याये पठ्यमा- 
नो मन्ः। 

यत्ते पविघ्रमर्चिष्यग्न विततमन्तरा । ब्रह्म तन पुनातु मा। 
अस्याथः। हे अग्न यत् त अर्चिष ज्वालायामन्तरा मध्य विः 

ततं प्रविष्टं पविच्र स्वर्णा्रनिर्मितप्रतिकृतिभूतं खुदशनं चक्र हो- 
मानन्तरं स्थापितं वतते तेन पवित्रण भुजमूखाङ्कनन ब्रह्म पर | 
बरह्म चक्रस्वामी विष्णुम पुनातु पवित्रयतु इति । अज्र पावच्रशब्द- | 

स्य. सुदरौनपरत्व पवित्र चरणे नेमिरित्यादिपृवाक्तोपह्वाहतपाव- 

च्रमित्यादिश्रुतिरेत्र परमाणम । अस्य मन््रस्यता!दश्व्याख्यानकरणे 

च पद्यात्तरखण्डद्धिपञ्चादादाधक दिश्शततमाध्याथाक्तम् । 
पवि विप्णुचक्र तज्ञगद्याप्त हरः सदा । 

` देन तत्ता तनूर्यषां त यान्ति परम पदम् ॥ 
शुद्धेन वहितततिन ब्रह्म तेन पुनीहि नः। 
यत्त पविन्रमचिमदग्ने तेन पुनीहि नः॥ 
द्यवे श्रुतयः सवः कथयन्ति वरानने । 

दति वाक्येषु श्रुतिसवाददानं पूर्वोदाहृतानि प्रमाणानिचस्ल 

न 



चाब्दाध्यामे दिती यमाद्िकम् | ३ 

हायसूत्तानि सरित । अघ्रत्यमन्यविशोषविस्तरं च करिष्यमाणशुङ्ख- 
धज्ञुवदभाष्य द्रक्ष्यान्त सज्ञनाः । यदत्र यत्ते तव पवित्रम् आर्चेषि 
हे अग्न विततं प्रसारितम् | अन्तरा मध्येन ब्रह्म तेन पविन्रण मां 
पातु इत्युत्वरव्याख्यानम्। हे अग्नेते तव अर्चिषि अन्तरा मध्ये 
यदृन्रह्य परं ब्रह्मरूप पवित्रं विततं प्रसारितं तेन मां मवान् पुना- 
तु इति मदीधरव्याख्यान च वर्तेतेते परस्पर किश्चिद्दिरुद्धे सन्डभे- 
विरुद्धे च प्रतीयेते तथःहि । तच्च पूचव्याख्याने तवेति युष्मदर्थं 
पविच्रपदाथस्यान्वयः कताऽदित द्वितीये च युष्मदर्थं अचिःपदा- 
थान्वयः कृत इति विरोधः । पुनः पूवव्याख्याने अन्तरेत्यस्य मध्ये- 
नेत्यथैः । द्वितीय च सध्ये हत्यर्थः कृतोऽस्ति । पुनः पूषेधयाख्याने 
पविच्रकरणकप्रवनक्रियायां प्ररव्रह्मणः कतैत्व मुक्तं द्वितीये च पविच्न. 
पदां बद्यपदाथस्यामदान्वय छृत्वा पावच्रकररणकपवनक्रियाया- 
मध्याहतभवच्छब्दाथस्याञ्चः कलृत्वभ्रु्तमिति विरोधः । -पृचेया- 

ख्याने पविज्रपदा्थस्य युष्मदथेभूतेनाध्चिना न कोऽपि सम्बन्धः 
प्रसिद्धो यदा्धका षष्ठी स्यात् इतिसन्द्भविरोधः । द्वितीये च स. 
अभवत्कतैन्वस्य प्रथपान्तब्रह्मपदस्य व्यत्ययं छृत्वा पवि विक्ोष्रणी- 
करणम् अध्य।हतभवच्छव्द्ाथेस्य कवेत्वकरणं च सन्द मविरद्धम् । 
उभयत्रापि पविच्रपद् थैः कोऽपि नोक्तः यदिच धुनन्त्विति मन्त्र 
उदाहतस्य कात्यायनसूजोक्तस्याजाविखोमदतस्य गोावाङकृतस्य च 

पदाथेस्यच्रापि पवि्रपदेन ग्रहणमित्यभिमानस्तदा तादशपद्ा- 
 धस्याञिसन्निकषादेव भस्मीमवनसम्भवन अञ्भेररिति प्रसारितत्वं 
न सम्भवतीति दष्टविरोघः स्पध: । पूवौक्तुदश्ेनप्रतिकतिन्रदणे 
तुम कोऽपि बिरोध ह्यलम् । नन्वेतेषु मन्तरेषु चक्रधारणमदहिमा- 
दिसत्वेऽपि शङ्खस्य धारणादिक तु न श्रुतमिति कथ शङ्खधारणानु- 
छठानमितिचेन्न तत्र चक्रधारणस्य शङ्कधारणोपलक्षणाथत्वात् । 
यथाच श्रुतिषु हन्ताहमिर्मास्तिस््रो देवता अनेन जीवेनात्मनानु 
प्रधिदय नामरूपे व्याकरवाणे तासां जिड्रं अचिवृतमेकेकां करवाणि 
इतिचिच्खत्करणं प्रमाणान्तराचुगुण्याय पञ्छौकरणोपलक्चणा्थं स्वी- 
क्रियते । तथा उपलक्षणाथेत्वे प्रमाणानि तु स्शतिपुराणानि बहूनि 
घक्ष्यन्ते। हयं विलश्रुतिरपि तु प्रमाणभूता विद्यते । तथा हि । ऋच 
वाष्डटशासखञायां भ्रूयते । 



४४४ न्यायपरिदुद्धौ | 

ग्रते धिषणो अव्जचक्रे पवित्रे 
जन्सास्मोधि ततके चर्षर्णन्द्राः। 
मुखे बाह्वःदघतेऽन्ये पुराणा 
लि ङ्गान्यङ्क तावकान्यपेयन्ति इति ॥ 
अस्याथेः। हे विष्णा पविज्चे प्रत्यबायामावध्रकारकभगवत्संक- 

व्पदेतुभूत ते अब्जचक्र त्वत्सम्बन्धिश्लद्धचक्र अन्जचक्रपदा्थयोद्ध- 
यारेव तइति षष्छ्यथान्वयात् । अब्जो शङ्खशश्ाङ्कचत्यमरद- 
पु जायते इति व्युत्पत्तश्चःन्जः शङ्खः । नन्वचमन्जपदस्य चक्रप- 
देन साकं समाखानुपपत्तिः । तस्य दुच्पघटकपद्। थानन्वितस्वाथै- 
परत्वरूपसामय्यामावात् । षष्ठ्य्थनाञ्जपद्थस्यान्वयात् । नच 
चरस्य दासभायी इरेः श्ातिठपच्र इत्याद्पपत्तय इतस्यधरकपद्ा- 
थौनत्वितेव्यचासदान्वयस्य विवश्चणीयत्वाक्ाजुपपत्तिरिति वाच्य. 
म् । तथा खति चज्पुव्दरेवदत्तेभयानयनतात्पर्यण चेज्रस्य पुञदे 
चदत्तावानयेति प्रयागापत्तरमदान्वयनिवशासम्मवात् । तन्धिवे- 
द्ऽपि इस्यघटकपःवत्रपदाथनाभदान्वयस्यैव सत्वेन समासासा- 
धुता पक्तदु वरत्वाचवम् । समासजन्यवोत्रे प्रकारभूतो योऽथै- 
स्तदुपस्थापकपदे सामथ्यापेश्चणड्पे विशष्यभुताथापस्थापक्रषदे 
तदनपेक्षणात् । चेचस्य पुव्रदेवदेत्ताचित्यादिप्रयोगाभावे ताडश- 
समभव्याहारस्य तादृदाव,घे।पयविकाका्ुात्वःकद्पनादेव तादश- 
प्रयागस्य वारणात् । तादृद्ये अब्जञचक्र चषणीन्द्रःः ज्ञानिश्चष्ठाः मूले 
बाह्वोः वाहुमूटावच्छब्देन प्रदृधत । प्ररृष्टवह्विसतत्तस्वस्तयोगज- 
स्यकिंणवच्वरूपसम्बन्धप्रयेज्कःव्यावाराश्रया इत्यथः । व्यवहित 

ग्येव्युश्ासनात्प्रदब्दस्य दधत इत्यनेनान्वयात् । धारणघदट- 
कसम्वन्धे प्रकषश्च शाराराधिकरणक्रालत्वव्यापक्रत्वरूपयावदटेह- 
भावित्वम् । धारणस्य फटमाह । जन्माम्माधि ततैव इति । अचं 
जन्मङ्ब्देन जन्मजरामरणादिश्रयाजक घरडतिमण्डटं छश्चणया- 
भिधीयते । तस्य दुस्तरत्वातिविङ्गालत्वादिना समुद्धसास्य)त्तच्वेन 
रूपणं तरणं च तीरसंयगादुकरुखव्थाद।रः । नदीं तर तीत्यादौ स्वा- 
रयसयोगसरम्बन्धन नदीनिष्टठा यस्तीरसंयोगस्तदनुक्कृटध्यापारक 
तति वाधात् । उक्तसम्बन्धेन तादृशस्योगरूपधात्व्थंतावच्छदक- 
फल वस्वा नद्याः कमेत्वं जन्म)।म्भोधेस्तीरं च वैकुण्ठलोक पवाति 

== ४ 
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तस्परास्तरेव सखुदशनघारणेऽन्वयात् । तरणेच्छाघीनेच्छा विषयत्व 
स्य॒ तरणहेतुत्वव्याप्यत्वाद्क्षेपात्तरणहेठुत्वखाभः । उपायेच्छां 
भ्रति फलेच्छायाः कारणत्वात् । एव राङ्कचकरे केचिद्धारसयन्ति अ- 
परे पुनः परिपूर्णा टुष्ठायिनो घमेत्रवर्तकाः घुरातनाः परमषेयः पञ्चा 
प्यायुधरूपाण तावकानि लिङ्गानि तच्याप्यानिं पञ्चस्वपि अुज- 
शिखरयुगलरुखारटमध्यसूधहृद्याख्यघु स्वावयवेषु धास्यन्ती- 
स्याह । अन्ये पुराण्ण इति । अन्रायुधे प्रति भगवतो व्यापकत्वं 
तादात्स्यसमःनभःगवतच्छान्यतरसम्बन्धेन विर्बाद्चतम् । अतो सरुकतेषु 
चक्रादायुध्सरवेऽपिन ्चतिः। तथा च विक्रद्पतः पञ्चानामायु- 
धानां शङ्खचक्रयोश्च धारणचिधिः फलितो मवति । नन्वन्र खटा. 

नामनाद्वसमीयत्वादान्नातानामन्य्ीवीनयोगेनान्यपरत्वात्स्म।ते- 
विनियोगस्य सतोऽपि क्चौतविनियोगानुरोधन नेयत्वाद्धेनि- 
युकूमन््ाणां किधिपरत्वाव्ागादविनयुक्तस्य खिलस्याखिङः 
स्यच त्वेयवानभ्युपगमाञ्चाभिमतवाचिद्धिःरातचत् । अतिमन्दमे- 
तत् । तथा ।ह खिलानां तावतिक खछत्वमातादनःदवेसनीयत्वमथ 
तद्विद्चषत्वात्। नाद्यः यज्ञेपवीतादिमन्त्राणामप्प्रनाश्वास्तपदत्वप्रसः 
क्वत् । न द्वितीयः दैवम्याखिद्धः। नद्यस्य ्रव्यक्षश्रुतिषिरोघतद्- 
भावलक्षण वैषस्यमस्ति ब्राह्मणादि भिश्चक्रादिक न धायाभेति प्रति 
प।दयन्त्याः श्रुतरद् दनात् । तद्शेनऽपि भ्रत्यश्चवहुश्चुन्यन्तरतत्सद- 
श्ाभगवच्छासख्रमद।म।रतादेवियोत्रे सव्यन्यपरतया निवीाद्यष्वात् । 
नच।ज् निषेधसम्भवः चक्रादिधार्णस्य दुमचेकरूपतयोपलम्यमान- 
स्य रागपराचत्वायोगेन निषेधाविषयत्वात् । वि{धयरात्त्त्रे तु उधि- 
रेव परिपन्थी नास्या दिकट्पो ऽपि सम्मवति पकस्मिन्नेवाचकाः 
रिण दुःखतद्मावरूपयोस्तदयोगात् । व्यवस्थापकस्यापि कट्टर 
गोरवाद्तिप्रसङ्गच्च । स्प्नातविरोधतदभावान्यां वैषम्यमि- 
ति चत् । स्मरत्यन्तरसंगरृहीतश्चुततिवखद्धायाः स्द्युतेराप्ततमे- 
ष्वजुदयात् । उदितायाश्च यथाकथंचिद्विरोधेन नेयत्वा- 
त् ।' अव्यन्तविरोधे तु विसेधाघकरणन्यायेन परित्याञ्य- 
त्वात् । नचत्यन्तविराधः सामान्यतो ब्रणकरणादिनिषेधस्योत्ल- 
गौ पवार्दन्यायेन सम््यमानेः श्ुतस््ुठिहासपुराणपञ्चरन्नरेकः- (1 

# 

~ ~ 

केण्ठ्येन प्रतिपादिताथेव्यतिरिक्तपरत्वात् । अन्यथाग्नीषोमीयदहि- 
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सादेरपि न दिस्यादित्यादिना निषिद्धत्वेनाधमत्वप्रसङ्गात् । परसि- 
द्धितदमावाभ्यां वैषम्यमिति चत्कयं प्रसिद्धः| किमधीतत्वमेव उत 
सप्रतिपन्नत्वं करवा खिटत्वेन श्रवणपरम्पगागतत्वम् । यद्वा सू्रका- 

रादिभिख्ुपात्तत्वस् । नाद्यः विलत्वविशधाद् न द्वितीयः धाष्ट्यौ- 
सू । त्वामिव विध्रतिपद्यमानं प्रति तदसिद्धेः। इतः पूरवे तत्र विश्रीत- 
पत्तिनास्तीति चत् । अच्रापि पूर्वात्तरेषु सच्वोत्तरेषु काठेषु विश्रतिः 
पत्तिलद्धावे प्रमाणाभावात् । इदानीमपि सास्विकानां विदिष्देशा- 
दिभाज्ामपि सरविपन्नत्वात् । न तृतीयः । अनचुषठातृणामचजुतिष्ठता- 
मपि परग्रत्यय्ञरणानां च तच्छरवणपारपयनेरपेक्ष्यण तेषु ठद्- 
भावस्याकिञ्चतकरत्वात् । अनुतिष्ठतां तु स्वयं बुभुत्सूनां तत्पा- 
रम्पयसिद्धरवषम्यात् । चतुथस्तु परिशिष्यते । तत्र छि सुतच्रकारा- 
दिभी रचिमात्रपारग्रहीतेः पुरूषविदाषरूपादानं विवष्चितम् । उता- 
विशेषणात्तेरुपादषएनम् । न प्रथमः अप्रयोजकत्वात् सज्ातीयजना- 
न्तरखुचि परिगरृहीतपुरूषान्तराु पात्तत्वेन त्वदभिमतस्यापि विखय- 

भ्रसङ्भात्। न द्वितीयः अस्मदभिमतेऽपि तर्सद्धावेन वैषम्यासिद्धेः। 
चक्रादिधारणविषयखिदानां केरपत्तिखपादानमिति चत् । आक्ततम- 
पुरुषोत्तमदयोदश्चितपञ्चरा्रसदिताभेद कथकेमहविभिः तस्य च 

द्ाख्नस्य वदावरुद्ध तच्वावुषए्ानप्रतिपादकत्वात् इत्यादि श्रीकवि- 
ताककसिह श्रवदान्ताचाथकृतसच्चरिच्ररश्चायां विस्तरः । कतिपय- 

पुखुधरेव व्यवहतत्वद्वेषम्यमिति चत् शसति बाधके कतिपयवुखष- 
व्यवहतत्वस्याप्यथेसाधरकत्वात् । अन्यथा शाखा गोत्त्राह्यण्याद्य- 
सिद्धिभ्रसङ्गात् । सति बाधके कट्पसूज्रकारादिवचनानाप्रष्यथे- 
साधकत्वाभावात् । अङ्कं वा समभिव्याहारादविश्ञेषादुभों वेत्या- 
दिकद्पसुत्राणामप्रामाण्यस्य पृवतन्बसिद्धत्वात्् । तथाहि पिण्ड- 
पितृयज्ञो दरोकमेणो ऽङ्गं अभावास्यायामपरह्नि पिण्डपितयन्ञेन च- 
सन्तीति दशकमवाचकामावास्याह्ाव्दसममिव्यादारादिति श्रथम- 
सुत्राथः । चतुथं पितृयज्ञः स्वक।टत्वादनङ्ग स्यादित्य्रामावास्या- 
शाब्दस्य काटवाचित्वमनव तादश्लापराह्नशब्दसमभिव्याहारात् । तथा 
च ददोकमेसमरभिव्याहारामावान्न तदङ्गं पिण्डयपिच्यज्ञः किन्तु स्व- 
नर इति व्यवस्थापितम् । दशेप्रूणैमास्रयोराग्नयं चतुश्र करोती- 

त्युक्तचतुर्घाकरणे कदट्सूत्रमविरषादुभौ वेति अग्निसम्बन्ध।- 
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विशाप्रादाग्नयाग्नीषोमीयावुभावपि चतुर्णा कुर्यादिति तदर्थः । 
सत्यप्यग्नीषोमीयस्याग्निसम्बन्धनासावाग्नयङाब्दोनाभिधातं श- 
कयः । तत्र कवलस्याग्नदेवतात्वाभावन ताद्धनानुपपत्तः। ततः के 
घलाग्नयस्यव कल्पसुत्रस्यार्थस।धकत्व तादशस्याभयुक्ताघुनेकव 
चनस्याप्यथसाधकत्वादुक्तमत्राणां श्रुतित्वं दुवारम् । उक्तमन्ताणां 
शरुतित्व बाघकप्रमाणानुपलस्भात्। प्रव्युत पाञ्चरात्राद्युपादानरूपस्य 
साधकस्यव सस्वात् । किच स्म्टतिकव्पसूत्रकाराद्यदाहतानामेव 
श्ुतित्वपितिनियमे ऊजाय पञ्चूनाप्नाव्युज्ञेव'वरुध्य इत्यादि शावरभा- 
ष्याद्राहतानां तथा वराधाध्रकरण ओौदृम्बरी सर्वा वषए्टायेतव्याति 
स्मरतिमूलतया वातिककारादितानामूष्वदशन वचाससा परेव 
छ्यन्तोत्यादानाम अत पव चापमा सूुयकादिवत् हात सुतर शाङ्र- 
भाष्योदाहतस्य यथा ह्ययं ज्यातरात्मा विवस्वान् इति वाक्य. 
स्यापि श्रुतित्वानिश्चयापत्तिः । अवबाधतवदिकपारग्रहात्तर्षां 
श्ुतित्व चाक्तमन््राणामपि वदिकपरिग्रहात् श्रुतित्वं दुरपहवम्। 
द्त्यादि खुदशनखस्दुमचक्राह्छासयोर्विस्तरः। एकत्र वानयुक्ताना- 
मन्यत्रापि धिनियोगो भवतीति तु पूवमेव वहुनिरूपितम् । 
नु स्थ्रतिपुराणाद्विभषिंनियुक्तत्वन तस्य कमणाऽवेदिकत्वं स्या- 
क श ० [ ॐ * भ (क 9 [4 

दिति चत् कि तावदवेदिकत्व न तावद्दवरुद्धत्वं षाडशीग्रदणा- 
प्रहणयोरूदि ताचुदितहोमयोश्चावदिकल्वापत्तः । विरोधग्रतिभास- 
मात्रस्य स्छातपुराणादिषु सवत्र सत्वन तावन्मात्रणावेदिकत्वाना- 
पत्तश्च । नापि प्रामाण्याभ्युपगन्तृपुरुषप्रणी तत्वं वाद्कत्वं ता्धन्नत्वम- 
दकत्व चदृप्रामाण्यास्युपगन्तृब्हस्पाधप्रणतचावाकसूत्राणा वाद् 

कत्वापत्तः :। पञ्चरारप्रणतुराश्वरस्य चदाभ्युपगन्तृत्वाच्च नावेदिक- 
त्व स्यात् । नच वेदाभ्युपयन्तृपुरूषपरिगरहीतत्वं वेदिकत्वं तथात्वस्य 
पञ्चरात्र ऽपि स्वात् । नापि वेद्विदहितधर्मविधायकत्वं धर्मत्व 
वेदाविहितावदयम्भावात् । सर्वस्यापि धमेत्वे श्रौतस्मार्तविभा- 
गः कथामिति चत् । अस्मदाद्यधीयमानश्रुतिवि1हतत्व श्रौतत्वं ग्रह 
यज्ञादिव्यवदाराणां पल्यमानश्रुतविहतत्वाभावात्स्मातंत्वमिति। 
तस्मान्न वदावाहेतधमेविधायकत्वेनावेदिकत्वम् । नापि पञ्चरात्र 

स्य परिगणितचतुदंश्विद्यास्थानानन्तगतत्वेनावेदिकत्वं तथा स्वो- 
कार रामायणमहाभारतार्दानामप्यपरिगणितत्वनावेदिकत्वापातात्। 



४४८ न्यायपरिशुद्धौ । 

विनियुक्तानां मन्त्राणां विधिने सम्भवतीत्येतज् परिशिष्यते । 
यथाद्ः। 

विलुप्तविधिश्ञाक्तेत्वार्तिद्धत्वदययोतनादाभेः। ५ 
प्रा्तत्वादस्यतस्तेषां विधिक्नब्दायभावतः॥ 
ब्राह्यणण्विनियुक्तत्वात्करणत्वेन कर्मणाम् | 
मन्ञन्वादपि नेते स्युस्नप्तमुदाचिधायकाः॥ 

विधायकत्वे हि मन्त्राणां विधिदाक्तमच्वन नान्यथा नचतेषां 
मन्जाणां तादश्चाक्तमस्व तद्धिरुद्धाथस्यव प्रतोतारात । तच्रोच्यते । 
अमीषां प्रन्जाणां विधायकत्व ह कृति छाध्यत्वेष्टसाघनत्वादिबोध- 
जनकत्वम् । तत्र च कातसाध्यत्वादिवाचकपदघरटितत्वे सति सा- 
काष्घत्व सति योग्यत्वं नियामकम् । पातरे्रपन्त्रे इद्वडन्तस्तत्समाशतं 
इत्यनन धनवान् सुखत्यादाविवोदेडयतावच्छदकस्य विधये पपोा- 
उ्यनासम्बन्धेन भाननेषएठसाधनत्वस्य इदटन्त इत्यस्य पृकापस्थित- 
दापवहनारद्कूरुकातमानत्यथक्तया तापवहनरूपतक्तमुद्राधार्ण ऊ- 
{तसाध्यत्वस्यं च प्रत्ययन तन्पन्जस्य विधायकतानवादात् ¦ चरण- 

चमूषन्मन््यत्तपवित्ामत्यादेमन्ताणामण्युक्तरीत्या कतिसाध्यत्व - 
चसाधनत्वादिबोधकत्वसम्भवाद्विघायकत्वापपत्तः । नच विधाय- 

कत्वपयाजकं विधिहाक्तिमच्वं मन्त्र नास्तात वाच्यम् । विधः 
शाक्तिमस्वं हि कतिसाध्यत्वाङ्पास्थातजनकपदगतश्क्तिमत्वं बा 
छाति स्ाध्यरत्वाददेरूपाबेध्यथावषयकवाध्रजनकतावच्छदकवाकयगत- 
श्राक्तमस्यं चा । नायः वहन्त इत्यनन बहनसाध्यकङ- 

तः प्रतीत्या साध्यताखम्बन्धेन धात्वर्थान्वायेङृतिवाचकशरातुषत्य- 
यसत्वेन तादशादाक्तयभाजासिद्धः। न द्वितीयः कारणसामान्य श- 
क्तिवादिनां . मीमांलकादीनामपि मते साकाद्कुयाग्यपदससुदायता- 
इदादाक्तिस्वीकारेण सन्ते ताददशक्तयभावे वजाभावात् । नचोक्त- 
मन््रषु छतिखाध्यत्ववाधोपयिक राक्तिमस्वं न खम्भवति छतिसख।ध्य- 
त्वबोध प्रति सिद्धत्वद्यातनद्वारा प्रतिबन्धकस्य यच्छब्दस्य येन 
पूत इत्यादौ सस्वेन तादृद्वाशक्तेनाशात् । प्रतिवन्धकतायाः कायः 
बुकटशक्तिविघटकत्वरूपत्वादिति वाच्यम् । वक्तृबुद्धिविषयताः 
वच्छद् कत्वोपरक्चितध्मावच्द्न्नोपस्थापकस्य यच्छब्दस्य सिद्ध- 
श्वद्योतकत्वासिद्या तस्य प्रतिबन्धकत्वासम्भवात् । अन्यथा यः 



च ® 

चाञ्दाध्याय द्वितीयमाहिकम् । ४.४९ 

दाञ्चयोष्टाकपाख इत्यादेरपि विधायकत्वानुपपत्तेः । नचाप्राप्ता- ` 
थत्वाभावविशिष्यच्छब्दादेस्तादरावोधभ्रतिवन्धकत्वाङ्गीकारान्ना- ` 
चपपत्तिः । यद्ग्नेषोऽछ्ाकपारु इव्यादावप्राप्ताथेत्वस्येव सच्वन तद्- 
भावविशिष्टयच्छ~ञ्दादेरभावात् । प्रकृते च पाञ्छराजादिवचनेः खद- 

शनधारणस्य धाक्ततया अप्राप्ताथेत्वाभावेन तद्िशिष्ठयच्छञदरूप- 
्रतिबन्धकसस्वाद्धिधिश्क्तितिरोधानमित्ति वाच्यम् । अप्रान्ताथत्वं 
हि न तावन्मानान्तर्राद्याथेत्वं श्रुतेः स्प्रतिनिरुक्तपञचराच्पुराण- 
वदभाष्यादिग्राह्याथत्वेनाप्राप्ताथत्वानापत्तः । किन्तु स्वाचुपजीषे- 
मानान्तसग्राद्याथत्वम् । यत्रापू्ाथत्वसुपपादनीयं तत्परं स्वपदम् । 
तथा च स्मृतेरिव पञ्चरात्रस्यापि श्रुत्युपजीवत्वन तदनुपजीवि- 
स्वेन तदनुपजीविमानान्तराग्राह्याथेत्वरूपमप्राप्ता्ष्वसुक्तमन््ाणा- 
मक्षतमेव । अत पव पएूवमी्मांगरायां विधिविभक्तिरहितानामपि उ- 
पां्युयाजमन्तरा यजतीत्यादीनां “वचनानि त्वपू्त्वाः'दिति न्या- 

येन पञ्चमलकारकद्पनया विधायक्रत्वं समर्थितम् । उत्तरमीर्मा- 
सायापमपि । (श्रयो धमस्कन्धाःइत्यादिश्रुतोनां “ब्रह्मसखस्थो 
अश्रृतत्वमेति''इत्यादनिं च “विधिव धारणवत्” इति सूत्रेण 
सन्यासाश्चमविधायकत्वमिति सर्वैरपि याष्यकारव्यांख्यातम् । 
अत एव च “ब्रह्मविदाप्नोति परं तस्य तावदेव चिरमित्यादौ 
परप्रात्िकामो ब्रह्म विद्यादिति विधः सवेवद्!न्तिभः कल्प्य 
ते । “कपिञ्चलानारूमते प्रतितिष्ठन्तिह वा य एता रात्रीरुपय- 
तीति वाक्येषु विधिक्रस्पनं दाख्रेषु प्रसिद्धमेव । व्याकरणमदहाभा- 
ष्ये च “चत्वारि श्ङ्ा' इत्यादिषु धरतिमन्त्र महता देषेन नः साम्यं 
स्यादित्यध्येयं व्याकरणपमरेति श्रामतः पतञ्जछिश्ुनिना विधयः क- 

टिपिताः । एवं सव्र शाख्रघु यच्रापूवार्थः श्रूयत फलं का कीर्त्यते 
तत्र सवत्र विधिः कटप्यते । शादेषु बहुत्र विधिप्रत्ययोश्चारणं तु क- 
सपनाभावरूपखाघवायेति तवम् । यदपि विवाद्स्पद्ानि पचिचं 
त इत्यादयो मन्ञान विघायकाः कमेकरणतया ब्राह्यणन विनियु- 

क्तत्वात् तीद्यादवदित्यजुमानादेतेषां मन्बाणामविघायकत्वास.- ` 
द्विरिति तदयुक्तम् । पधिन्न त इत्यादयो मन््ा इत्यत्न पविक्रं त 
इति मन्त्रः आदिः प्रथमोपस्थितिविषयो येषामिति वित्रहवाक्या- 
द्यदु परस्थितिष्वसासमानकारीनो परस्थितिविषयत्वस्य लकभत्तस्व 

५७ 
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पकश्चताचच्छेददकत्वे पवित्रमन्ञस्य पक्चबहिभौवप्रसङ्गः। तद्गुणः 
सविक्ञानबहुवीद्याश्रय्ण चापि विवादास्पदानीति व्यर्थम् । पवं 
तिसाध्यत्वादेविषयक्रबो घजनकनत्वरूपाविधायकत्वाभावस्य स।- 

ध्यत्व॒ बाधः । उक्तरीत्या तषां मन्त्राणां तद्धिषयबाधजनकत्वात् । 
छतिसाध्यत्वादिवाचक्किङदिविमक्तिघरितत्वाभावसाधने च [क्- 

साधनम् । वषिधिवाक्यकर्पकत्वाभावसाधने च करणतयत्या- 
दिपदानां व्यावुच्यसङ्तिः। ज्यातिष्टोमेन स्वर्गकामो यजत समि- 
धा यजति वसन्ताय कपिञ्जलकानाटखमेत इत्यादेर्विधायकत्वेऽपि वि- 
धिवाक््यकल्पकन्वाभावरूपसलाध्यस्यावाधेन व्यभिचाराप्रसक्तेः। 
कमंकरणतया ब्राह्मणेन विनियुक्तत्वादिति देतुकथनमपि न सत् अ- 
सिद्धः । मन्तं विनाषीच्छाविदोषरूपत्यागादेरुूत्प्या मन्त्रस्य त- 
त्करणतायां बाधघतत्वात् । इश्रसाधनताज्ञान।दिघटितक्लृ्साम- 

श्न्यान्यथाखिद्धत्वाच्च मन्त्रस्य करणतां कथं ब्राह्मणं बोधयेत् बोध- 
यद्वा दथ प्रमाणी भवत् इत्याद्यन्यत्न विस्तरः । इदं त्तराङ्खचक्रधा- 
रणो रामाचनचन्द्रिकानृसिहपारेचयारामनाममाहात्म्यह रि्भिक्तिवि- 
खासवेष्णवसुरद्रममञ्जरीजयसिदकल्पद्रमादिमदटानिवन्धेषु विदहित- 
त्वेनाङ्गीकृतमवास्ति । निणय सिन्धौ तु श्रौतं विधि प्रदश्यं स्मातैनिषे- 
धश्चान्येषां पृथ्वीचन्द्रोदयादीनां सम्बादेन प्रददितः। तञ्च निवधव- 
चनानां गतिस्तु मत्व विष्णुचिःग्रन्थे खुष्डु प्रदर्शितास्ति । ततं 
रामानुजमाध्वसम्प्रदाययेोस्तु तप्तराङ्घचक्रादिधारणं दीक्षासमय 

पव नियत वर्तते | निम्बाकंसम्पदायेऽप्यनुमन्यते ्रन्थेष्वपि प्रमाणा- 

न्युपान्तानि वतन्ते । वलमसम्धदाये परं तक्तसुद्राधारणग्रमाणमचु- 
मन्यते काम्यसिति धारणं पर न क्रियते गोपीचन्दनश्रत्तिकयेव 

क्रियते । तथा हि वट्ुभाचायक्तरस्वदीपानिवन्धन्रन्थः। 
दाङ््चक्रादिकं धायं खदा पूजाज्गमेव तत् । 

त॒क्सीकाष्ठजा माखा तिककं लिङ्गमव तत् इति । 

तञ्च व्रतेव रीका च। अच्र वेष्णवमागें वेदमा्गावरोधो यज 
तश्च कर्तव्यम् । यद्यनित्यो धर्मो भवेत् । नित्यऽपि वेदविसेधः सो- 
दव्य इत्याह । शङ्केत्यादि । 

वहिनेव तु सन्तप्तं चक्रमादाय वेष्णवः। 

श्ारयत्सर्बवर्णानां दरिखालोक्षयकांम्यया ॥ 
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दति तत्तमुद्राधारणं काम्यम् । 
राङ्ादिचिहरहितः पूजां यस्तु समारभेव् 
निष्फल पूजनं तस्य हरिश्चापि न तुष्यति । 

अतो खदा शङ्खनचक्राद्धारणं पूजाङ्गमवश्यं कतैञ्यम् इत्यादि । 
अचर काञ्यत्वश्रवणन नित्यत्वं न समस्मवतीति कम्यानां कमणां 
न्यासमिति मगवदुक्तेस्तक्षचक्राङकनस्य काम्यस्वेन मुमुश्चुभि क- 
तव्यमिति त्रन्थकाराशयः प्रतीयते । पवपेव पूर्वोक्तचक्रधारणम- 
नषु इद्वटन्तस्तत्लमाश्चत तुरीयं धाम महिषो विवाक्तं येन पृत- 
स्तरति दुष्कृतानि जन्माम्भोधि ततेवे इत्यादौ फटश्रवणेन का- 
म्यत्व प्रतीत्या चक्रधारणस्य नित्यकमेत्वं न सम्भवतीत्यन्येऽपि 
राङ्कन्ते । तजोच्यते यथा पकादशीजन्माष्टमीवतादौ कतिपयेषु वचने- 
षु ु तरादिफलस्य कतिपयेषु पपनाशस्य च धरवणेऽपि केषुचित् णका- 
दद्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुमय)रपीति केवखविघे; श्रवणेन नित्यत्व- 
स्वीकारेण सर्वैरपि मुमुष्छुभिरेकादश्लीव्रतं जन्माष्टमीवत च क्रिय- 
ते तथा दक्षिणेतु युज विधो विभयाद्वे खुदरनमित्यादिषु केवलं 
धारणश्चवणेन नित्यत्व स्वीकृत्याचद्यं धारणे क्रियते इति । किञ्च । 
मलुस्श्रतौ द्वितीये । ¦ 

नाकामस्य क्रिया काचिद्दद्यते नेद कर्हिचित् । 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुः सवे कामस्व चध्ितम्। 

इत्युक्तत्वन कामनास्पराराहतं किमपि कम न भवतीत्युच्यते । 
एवं सत्यपि तत्र नित्यनेमत्तिककाम्यानां ज्यवस्थ)क्ता भीवेदान्ता- 
चायकृततच्वमुक्ताकलापसवाथसिद्योः । 

यन्नित्यं तन्न काम्यं तदपि न तदिति स्थापिते कमभेद 
ऽप्यक विद्याश्रमाङ्ख भवति हि विनियुक्तयन्तरेणापपत्तेः। 
तत्राजुष्ठानतन्तर विदुषि तु घटते कतृकाखाचभेदात् 
प्राजापर्यादिलोकार्थिनि च तदितरोऽनथसेधाय तद्वान् ॥ 
ज्योतिष्टोमाभ्चिहात्रादो विनियोगपृथकत्वतः । 
सत्यक स्यस्वरूपत्व दष तद्व्दहास्तुनः॥ 

वेध्यक्ये ऽप क्रचिद्दष्ठा काम्यनेमित्तिकाल्मता । 
@ क क 

विधमेद् तु किन स्यादज्न कैमुतिको गतिः इति ॥ 
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ल्योतिष्ठोमस्य प्रयोगभेदेन नित्यत्त्रक।म्यत्वयोदशंनात् । 
नित्यस्य स्वाध्यायस्य साविर्जजपस्य च यो याजयति भरति- 
गह्णाति याजयित्वा धरतिगृह्य बाञ्चन् जिः स्वाध्वाय, वेदभमधीः 
यीत च्रिरच्नं वा साविक्रीमन्वारेचयतीत्यत्र प्रतिग्रहयाजनकमे- 

जन्य पापप्रायश्ित्तत्वेनाम्नातत्येन नैमित्तिकत्वमपि सिद्धं अव 
ति । इति खुदश्लनमीमांसायां वेदाचार्यक्तायां स्पष्रम् । तथेव 
त्तचक्राच्ङ्कनस्य काम्यत्वे नेभित्तिकत्व वा नित्यत्वमपि सखुस्थिरमे- 
व भवतीति । द्व स्थिते देमाद्विप्रायश्ित्तकाण्डपृथ्वीचन्द्रोदया- 
द्युच्छिष्टभूतानि  कानिर्चिद्वरोपिवचनान्युदादरतामचारभूषण- 
दरीवसुध्ाकरस्यृततिसारक्राद्षीखण्डरीकाकाराद्ीनां सिद्धान्ता वि. 
दीना एव भवन्ति । सवौघौचीनसुतश्च वतन्त्राधिकारिनिणेयकार- 
स्तदुक्तयस्तावत्प्रधानभूता विचायन्ते । तत्र पूर्वं कौ्मबाक्यं यत् 
रदश्रातम्। 

कापा पाञ्राचं च यामलं वाममाहेतम्। 
एवं विघानि चन्यानि मोहनाथोनि तानि तु इवि। 

तद्धवतु तथान नेन सवैसम्प्रद्ायिनां वेष्णवानां काचितक्चतिः। 
तथाहि तच्रव्यपाञ्चराचपदेन कापाखवामा्हतादिसमसिन्याहृतत्वेन 
मध्यपतितत्वेन सन्द शान्यायेन विहाय प्रायदङ्शंनादिति मीमांसास्जो- 
्तन्यायेन प्रायपाठेन च दावपाञ्चराजनामक।ः अ्रन्थाः केचनान्ये शिव- 
निर्मिता गृद्यन्ते। नतु नारद पञ्चराअत्वेन प्रसिद्धः विष्णुखमाराधनपसा 
ग्रन्थाः “न. विष्ण्वाराधनात्पुण्यं 1वद्यत कमचंदेकमति स्तेस्तघु 
मोहनाथत्वङेश्ाभावच्ेति . सन्तोष्टव्यम् । तथाघ्रे । | 

अङ्किताश्च भविष्यन्ति। 
नराणां नामरूपाभ्यां युगान्ते समुपस्थिते । 

` पाञ्चराजे परदासन्ति केचिद्धागवतं मुने । 
कोचित्कापाटमिच्छति कचित्पाद्युपतं सुने 

इत्याद्युदाद्तवासि श्देङ्गन्रन्थेऽपि ताभ्यामेव प्रायपाठसदेशन्या- 
याभ्यां डोवा एव केचन. भ्रन्था ब्राह्या नतु विष्ण्वाराधनशाख्ररूपा 
महाभारतप्रशसिताः पञ्चराजश्रर्थाः । अन्यथा तद्धाक््य भागवतभ्- 
न्थस्यायवि पटित्तव्वेन तस्यापि तथात्वापत्तो सकराशिष्टविद्वज्ञनव्यव- 

हारावेरोयः स्यात्।.अतामागवतमपि तचत्यं भिन्नम् अयः शेति सूत्र 
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महाभाष्ये शिषस्थ भगवतो भक्तः शिवभागवत शत्युदाह्ृतत्वेन पाद्यु- 
पतानामेव कञ्चिद्श्रन्थो भवेत पाश्ुपतमतं ३दविरुद्धमिति पत्युर- 
सःमञ्जस्यादिति ब्रह्मसूत्ेषूक्तं शाङ्करादिभाष्यसंमतं च । अप्र च 
ब्रह्मवेवसनास्ना यानि वचनानि किखितानि हेमाद्रच्चक्तानीति। 
तष्वापि वचनेषु । 

सास्वतास्तेऽपि विज्ञेया उक्ता भागवताश्चते। 
शवाः पाङ्युपताञ्चान्ये पाञ्चरा्रास्तथा परे ॥ 
तथान्ये च दुरात्मानः सर्वै ऽप्यसुरदै वताः । 

इव्युक्तत्वेन पूर्वाक्तप्राय प्राडात् पाश्युपतैः सहपठितत्वात् भाग- 
वताः पाञ्चराजाश्च शिवागमनिष्ठा पव ज्ञेयाः । अन्यथा व्याहतु- 
मारभत भागवतप्रधान हत्यादावुक्तानां श्ुकादीनामपि निन्दयत्वाप- 

त्तिः । नचेते नारद पञ्चराज्निष्ठा वैष्णवाः असुरे वतत्वेन कचित् 
प्रसिद्धाः । किन्तु अनन्यत्वन. विष्णूपासकाः वैष्णवा इत्येव तान् 
विभजन्ति श्ाक्तादयः | हिरण्यकश्ठिपुप्रश्रतयोऽसुराः शिवोपासका 
इति रिवभक्तिपक्रषांय तदुपासका इदानींतनाः पा्युपता पव 
अखुरदैवतत्वेन ग्रहीतुमुचिताः । सूतसहि तावचने तद्याख्याने च। 

पाञ्राज्ादिमागोणां वेदंसुंखत्वमास्तिके । 
न हि स्वतन्त्रास्ते तेन भ्रान्तिमुखा निरूपणे । 

इति पाञ्चरा्ादीनां तैः स्वयमेव वेदमूलत्वानङ्गीकारादेद विस- 

द्धानेकाथोपदे राच्चेव्येतत्स्वमपि हैवपाञ्चराञेष्वेव सम्भवेत् । अत 
एव त्वग्र त्रैव पाञ्चरा्रादयो मागः काठेनेदोपकारकाः | तान्बि- 
काणामह् देवि न ङुभ्योऽव्यवधानतः इति रुद्रोक्तिः। अन्यथा संयो- 

गो विभ्रयोगश्चेत्यत्र अशाङ्खुःचक्रो हरिरिव्युक्तं यथा विष्णुरेव गृह्यते न 
मकंटादिस्तथा सयोगवद्धिप्रयोगस्यापि हेतुत्वमिति दक्सन्धमनो- 
रमाक्तरीत्था ये श्िवापासकास्ते तन्ञनिष्ठश्चेदव्यवधानेन न 
प्राप्नुवन्तीत्युक्तं सम्भवति वेष्णवास्तुन र्द्रमुपासते इति कुतस्ते 
घां तत्पराप्तसलम्मावना यथाक्रतुन्यायविरोधश्च स्यात् । तथादहि- 
दवशाक्ताद्धिते ज्ञानाणवतन्ते। 

भगगुद्य भगप्रान्ते योनिप्रान्ते भगान्तिके । 
भगानि मे ह्यानयेति वरदेति सदा लिखेत् ॥ 
अमोघे भगविच्चे च श्ुभक्षोभय सर्वं च। 
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सर्वाणि च सगान्यन्ते मे वहो चानयेति च॥ 
तत्पदा तु जानीहि मुखमस्या वरानने । 
त्वपदार्थोऽसि वाक्याथेः कुचयुग्मे क्रमेण दहि ॥ 
न।!दादितं बराराहे विद्व यानिने सङह्ायः। 

तत्नैव दाक सम्पूज्य स्वात्मलिङ्गं शिवं यजेत् ॥ 
मले मूत कथं दोषो भ्रान्तिरेव न सङायः। 

रेतः पांवच्र देहस्य कारणं केन निन्यते॥ 

इत्यादीनि वचनानि पञ्चद्शद्धाविद्रात्रयोविशपरखादिषु टङ्य 
न्ते । वेव्णवपाञ्रन्रु तु न कचिदपीददजघन्यविषधाणां ठेद्ोऽ- 
प्यस्ति। अतो वद्विसुद्धाथपदेरास्तेष्वेव स्युः । बेदमूलत्वानङ्गी- 
क।र)ऽपि तेष्वेव सम्भवति । वेष्णव्रपाञ्चरातरेषु तु वेदमुरुत्वमन्त- ` 
रा व्यवहार एवन विद्यते । यथा मारद्धाजसहितायाम्। 

वेदवेदन्त विज्ञानं विदवासो गोक्षरि स्वयम् । | 
साङ्गान वेदानघीयीत न्यायेश्चाथं विचारयेत् ॥ 
विद्यात्कमीदिकं यञ विष्णोराराधनादिकम्। 
अथो पनिषदं चाथ द्ृणुयान्न्यायतः सुधीः ॥ 
वेदवेद्यः सख भगवान् छपया परयाच्युतः । 
स्तुर्चिधमिद् प्राह सर्वेषां हितकारणात् ॥ 
य आत्मनां परो व्यस्तं विष्णुं वेदयन्ति यत् । 
तद्धेदानां हि वेदत्वे यस्त वेद् स वेदवित् ॥ 
वेद्वेद् ज्गतच्चज्ञा नारायणपरायणाः । 

इत्यादि द्वितीयतृतीय्पारशिष्टचतुथाध्यायादिषु ॥ 
एव सातवतसंहितायां चतुर्वि परिच्छेदे । 

ऋग्वेद्। नू पाटय द्ध क्त्या युञ्जतव्यपरान् यज्ञः ॥ 
रथन्तराख्य यत्साम सामन्ञान् भगकचन्मयान् । 
दति । पञ्चविशे च ॥ 
उदुत्तमं हि ऋर्वेदान् पाठयेद् द्रविणं यजुः । . 
ततस्तु वारणं साम सामज्ञऽथवणस्ततः॥ 

पवि ते हि यत्साम सचोधकायर्नांस्ततः 

पविज्रमन्ञ तदनु इद विष्णुविचक्रमे इत्यादे 
अदहिवुध्न्यसहितायां च । ¢ : 
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पुरुषार्थश्चतुर्भिस्तद्वतं देतुसङ्लम् ॥ 
ऋग्यजुः सलामाभिजुष्टमाङ्करोभिरथवभिः । इत्येकादश । 
वेद वदान्तत्वज्ञो विद्यास्थानविवक्चषणः। 
इत्यादिवैष्णवगुरुलक्षणं विशोऽध्य।ये चोक्तम् । 
पाद्मखंहितायां च हासख्नारम्म पव । 
णु विप्र प्रवक्ष्यामि सिद्ध्युपायमनामयम् । 
श्रुतिरव द्विजातीनां निश्च धसकरी परा ॥ 
यतो वे श्रुतिमन्त्रेण नित्यमाराधयन् हरिम् । 
कल्यं परमं प्राप्ता न भूयः संखरेदिद इत्युक्तम् ॥ 
वं विष्णुतिलकपरारारलृहद्ब्रह्मसंहितादिषु वेदमूलकत्वेनैवा- 

चारः स्वीकृतः पाञ्चरा्राखे । अग्र भट्पादन्रन्थेऽपि सांख्यपाञ्चय- 
रपाद्युपतश्चाक्यति वाक्य इतरसराहचयैरूपश्रायपाटन्यायात्पा्युपत. 
सेर्वान्धन एव पाञ्चराचस्य त्रहणमिति नास्माकं क्तिः । अग्रे च। 

पाञ्चरात्रान् पाद्युपनान् वाड्छ,च्रणापि नार्चयेदिति। 
कोमवाक्येऽपि पाश्युपतसाहचयंरूपथ्रायपाठटत् पाद्युपतानां 

पाञ्चराचं प्राद्यम् । ` 
अग्र च बोद्धश्रावकनिग्रन्थाः पाञ्चरा्रदिदो जञनाः। 
कापाकाः पाशुपता 
इत्यु क्तत्वेन तत्रापि पाश्युपतपाञ्चरात्नमेव ग्राह्यम् । 
वामाः पाश्चुपताचारास्तथावे पाञ्चरा्काः। 
इत्यत्रापि शैवपाञ्चरा्रमेव साहचयाद्भद्यम् । पाराशरोपपुरा- 

णवचने । 
घ्माधामोदिविज्ञाने त्वागमाः पुरुषोदिताः। 
पाञ्चरा्रादयः सर्वं न प्रमाणमिति स्थिति 

रित्य्ापि पुरुषोदिता इत्युक्तत्वेन होवा एव म्रद्याः वेष्णवपा- 
राघ्रविषये तु ।. 

पञ्चराचस्य कत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयभिति 

भारतरान्तिपवेनाराथणीयोपाख्यानवचनेन परमपुरुषस्योत्तम- 
पुरुषस्य छृतृत्वं स्मयते इति तद्न्युदासः। अग्र सुक्तिखण्डवाक्येऽपि । 

वामपाश्युपतादीनां श्ञाक्यादीनां परिच्रहः ॑ 
पाञ्चरात्रादयश्चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणामिति 



वामादिभिः सह पाठाच्छेैवा एव पाञ्चरात्रा ग्राह्याः स्युः । अत्रे च। 
तथापि वौशो मार्गाणां वदन नविरुध्यते। 
श््यत्रापि वैष्णवपाश्चरा्रघु कस्याप्यंदास्य वदैर्विरोधामावात् 

देवपाञ्चरात्रा पव ग्राह्या „ नी 
यज्ञवेभवखण्डकथायां तु नास्माक हानिस्तत्र सम्बन्धाभावात् । 

अग्रे उत्तरतन्त्र उत्पस्यसम्भवाधिकरणनव्रत्तान्तप्रकपनं त्वर ¦ 
ष्यरोद्नप्रायमेव । यतः चाङ्करकभाष्याक्त सवेदू षणानि श्रीमाष्या 
दिषु स्पष्व्रमाणेः खण्डितान्येव । अग्र या हाण्डिल्यकथा वतते 
तस्या न वेष्णवपञ्चरात्रषु क्श्चन सम्बन्यो विद्यते । रशङ्करभाष्येहि 
चतुषु बदेवु पर ध्चयोऽरन्ध्वा शाण्डिल्य इदं राख्रमधिगतवानि- 
व्युक्तम्। स एव तु वेष्णवपाञ्चरािकाणां सिद्धान्तः । अनेन भ्रसङ्गेन 
वेदनिन्दा भवतीति यच्छाङ्करमाष्य दूषणाभिध्रानं तन्न सङ्गतम् । 

भ तथा सति छान्दोग्ये नारदसनत्कुमारसम्बादे कम्वेदादिलकलशा- 
खपठननापि ममात्मन्ञानं नोत्पन्ने त्वमेव मामुपदिशेति कथनेन वे- 
दादीनां निन्दा सजातेति भूपविद्योपदेकोऽपि निन्दितः स्यात् । त~ 
स्मात् केवखस्लामान्यपण्डितात् पटनेन दुरवगाहस्य बेदादिशाख- 

स्थस्य तच्वस्य ज्ञाने न भवति किन्तु सद गुरूस्तच्रस्थमव. पदार्थ 
द्द्रीयतीति मन्तव्य । तथैव पञ्चरा्राणां वेदोपन्रंहणरूपत्वेन वद्ोक्ता 
पदाथो; स्फुटं प्रतीयन्ते इति ज्ञानखाभसोकभ्याथं शाण्डिल्यस्योप- 
निषदस्य तत्र प्रचत्तोन कोऽपि दोषः। अत एव महाभारते प्रथ. 
माध्याये । 

इति हासपुराणाभ्यां वदं समुपञ्रहयेत् ॥ 

विभत्यल्पश्रुतद्धिदौ मामयं धर्तारष्यति इत्युक्तम् । 
अयं हि शाण्डिटयश्चतुषुं वेदेष्वित्यादुक्तत्वेन चतुर्चदाद्यध्यायी 

छान्दोन्यापतिषदादिषु इति हस्माह शाण्डिल्यः कोण्डन्यः शा 
ण्डिल्यात् चाण्डल्यः कोङिकाच्च आध्चैवदयः राण्डल्याच्च चा- | 
त्स्यः शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः केद्ोयात् वामकक्चायणः शाण्डि 

ध स्यात् शाण्डल्यः पेङ्गख राण्डल्यां हवा आ थवण पव्रर्छत्यादाबु- 

ध पनिषत्सु प्रसिद्धो विद्धान् पुण्यात्मा तस्यैव भक्तिखूज्राणि खन्ति 
। यत्र स्व्नवरमाष्यमर्ति श'ण्डिल्यस्ख्तिरषि तत्छृत् 

।  तत्रलेज्ञोक्तकथाथां तु वेदवषदं परित्यज्य परदारान् ख : 
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छक्तस्वेन महापापी अन्य पव कश्चन शाण्डिल्यः सम्भवति अतःय- 
था बाममा्गेण कचन होवा: शिवं पूजयन्ति तथा कोऽपि अवैदिकः 
च्राण्डटपस्तत्र षिष्णुपूजरः स्यात् । तस्य शाण्डिल्यसंहिताकरण- 
मपि नैव वेष्णवपञ्चरत्रषु प्रसिद्धमन्र च पाद्मलाहितायामष्टोत्तरश- 
तसाहितानां नामानि पठ्यपानान्युपलभ्यन्ते तेषु न शाण्डल्यसं- 
हिता परिगणितारस्ति। अत्रत्यद्राण्डिट्यस्य तु विष्णुना सह सम्वाः 
दो नास्ति तत्तु वतेते इति महान् मदः। किञ्च तच्नत्यकथासन्द्- 
भां महानसङ्गतः । यस्मिन् विप्णुषिषये मागवतद्ितीयस्कन्धे 
ब्रह्मणोऽपि खष्िकतैरतिखिन्नस्य तप इति शब्द्श्रवणमेव जातं 
ततः सहस्र ष्दं घोरतपश्चरणेन भगवान् प्रादुभूनः सन्युक्तवान् । 

त्वयाहं तोषितः सम्यग्वेदगभे सिदक्षया । 
चिरश्तेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम् 
दति कथानकं विद्यते तस्य विष्णोः पापात्मनः शोाण्डिल्यस्य स 

मीपे स्वयं धावित्वा आगमनमतीक विरुद्धम् । यदि पापात्मनोऽपि 
तस्य पूजनेनागत हत्युच्येत तदा तु सर्वेषां सदाचारादुष्ठानेन पू 
जनं किमथ स्थात् । ततश्च वष्णुदेशनं दसवापि स्वयं ्ष्र इत्य- 
पि विरुद्धम् । याद् च पूजया तुष्टस्तदा कथ रषः । पुनश्च पाञ्च 

रात्रेण मामाराधय ततो वेदमागे गमिष्यसीति विष्णुनोक्तमित्यप्य- 
सङ्गतम् । पृचौक्तमागवतस्थले । 

वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाङ्कछितम् । 
ब्रह्मन् श्रयः परिश्रामः पुसो मद्शंनाबधिः । 
इति भगवतोक्तं ततश्च पुमत्रस्य भगवद् रोनानन्तरं किमपिन 

कतेव्यं यतः सवकरणश्चमाप्त्यनन्तरमेव दोन भवतीति । तदा 
शाण्डिल्यस्य भगवहश्ोनानन्तरमपि पापिष्ठत्वं बतत इत्यतीव चि- 
रम् । अग्र च। 

पुनर्विष्णोः प्रसादेन वेदमागतिवर्तिनीम् । 
संहितां चक्र इत्यप्यसङ्गतम् ।, विष्णोः प्रसादश्चत्स्यात्तदा बे- 

दमागौर्तिंवतिग्रन्थकतृत्वं कथं तस्य स्वात् । श्वचरित्रे पर्प 
वाल कृपया कपोले इत्यन्न मगत्प्रसदेनानुपनीतस्यापि श्वस्य स्तु-. 
तिकरणयोग्यसरवेशाखस्पफूतिंजातेति विरुध्येत । अन्ते मरणानन्तरं 
स यमादिभिदष्डित इत्यपि विष्णुप्रसरादविषयीभूतस्य बिरूदम् । 

५५८ 
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पुनश्च यमेन स विष्णुलोकं प्रेषित इत्यप्यसङ्गतम् । कि दिष्णुलो- 
क जीवान् पापिनोऽपि प्रेषयितुं यमस्याधिकारोऽस्ति कथमपि. 
न । तस्य पापित्वं च विष्णुना पुनः प्रथिव्यां प्रेषित इत्यत्र कथने. 
न स्पष्टम् । दिष्णुलोकविष्ये तु गिर समाधौ गगने समीरितामि- ` 
त्यादौ ब्रह्मरुदन्द्रादीनामपि गमनदौ भ्यं स्मर्यते । अत्रे च विष्णु 
ना शाण्डिल्यो देकुण्टाद्विष्णुरोकात् पुनभूमिं प्रेषित इत्यतीव विर्- 
द्धम् । नहि विष्णुखोकं गतः पुनरावतेते । 

आब्रह्मभवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजैन्म न विद्यते । 
इति गतायां भगवदुक्तिविरोधादित्यलम । ईटरासम्बदडधक- 

थाया अपि यद्याषग्रन्थेऽस्तीत्यास्तिकत्वेन परिग्रहस्तदा तश्मुद्रा- 
धारणस्यापि पाद्मादौ सच्वात्कुतस्तत्र प्रदवेषस्तद्प्यास्तिकत्वेन प- 
रित्राह्यमेव । अग्र कोमेकथश्याम् । 

पव सम्बोधितो रसद्रो माधवे न मुरारेणा | 
चकार मोहराख्नाणि केशवोऽपि रिवेरितः। 
कपालं मुद्धरं वामं भरवं पूवपश्िमम् । 
पाञ्चराजं पाड्युपतं तथान्यानि सहस्रशः । 

इति वाक्ययोरपि वामपाद्युवतयामंध्यपठेन सन्द्दान्यायेन 
साहचर्यरूपबोध्केन विरये प्रायददौनमितिन्यायेनान्य पवावैदेक- 

` पाञ्चराजग्रन्थो गृह्यते । वेदिक पाञ्चरा्रस्य सृष्िस्त्वन्यथेव स्मर्यते 
न त्वीदश्ी । तथाहि महाभारते शान्तिपवाणेि न।रायणीयोपाख्याने । 

यदिदं सप्तमं जन्म पद्च॑ज बरह्मणो नृप । 
तत्रैष धमे: कथितः स्वयं नारायणेन ह । 
पितामहाय शुद्धाय युगादौ लोककारिणे । 
पितामहश्च दक्चाय धमैमेतं पुरा ददौ । इत्यादि । 
यद्जात्रे अपराकंग्रन्थप्रदर्शनं तदापि न किञ्चिद्धाधकम् | त्र टि ` 

याज्ञवल्कयरीकायां हेचपाद्युपतैः सदाग्रहेण तन््रसामान्यात् । 
पाञ्चरा्मप्युपक्षिप्य तद्भन्थोक्तविरोधग्रद शंनसमये । 

दीक्षितस्य च वेदोक्तं आद्धकर्माति गर्हितम् । इत्यादिवचनान्ते ते 
वश्ाखध्रौतिपन्नस्येत्यादिना दोचन्रन्था एव ्रदरदिता नतु वैष्णव पाञ्च- ` 
राच्ग्रन्थाः कुतः प्रदश्न स्यात् सखवोस्वपि वेष्णवपाञ्चरा्रसदिताखु ` 
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श्रुति स्मृति पुराणोक्ता धमौ एव प्रतिपादिताः सन्तीति । यदुक्तमत्र । 
अलाभे बद मन्जाणां पञ्च साजोदैतन ह । 
आचारेण प्रवत्तन्ते तेमां प्राप्स्यन्ति मानवाः। 
ब्राह्यणक्चाजयविरां पञ्चराज्ं विधीयते। 

शद्रादीनां न तच्छ्रोजपदवीमुपयास्यति । इति वाराहपुराणभ. 

गवद्धचनमुदाहत्य अस्य वाक्यस्य कुतशथ्िंदेवयोगादङृतभ्रायञ्ित्त- 

बात्यविषयत्त्राद विष्टु तत्राद्यणाद्यनाश्रयत्वम । एवं हि सत्यला- 
भपदस्रुपपत्तिमत्स्यात् इन्यादि । तत्रं विस्मीयते अहो स्मातौनां 
निबन्धकाराणां वेष्णवशाखराथंप्रच्छादनपरीयान् महिमेति । अक्रैव 
प्रष्ठव्यम् । अलाभ वेदमन्त्राणामिति कथनेन बाल्यानामेव पाञ्चरा- 

्ञधिकारोऽस्तीति कुतस्त्वयायम्थः सम्पादितः । यदिच । 
नेतेरपूेिधिवदापद्यपि ह कर्हि{चत् । 
ब्राह्मान् योनांश्च सम्बन्धानाचरेद्राह्यणः सह् । 
इति मानव वचस्त्वमेबाग्रे प्रमाणयसि तदा कः प्रसङ्खो बात्या- 

नां वेदभमन्बलाभस्य यदथघरुच्यत अलाभे इत्यादि संयोगवद्भिपरयोग- 
स्यापि बाक्याथवगातेहतुत्वस्य पव. मनोारमोदाहरणेनास्माभिख- 
कत्वेन कथं तषु तत्प्रसङ्गः यद् थमलखाभपद्ं खाथेक स्यात् । अप्रस- 

 क्िस्थले प्रसञ्जनन निषधे । 
धमथ यस्य वित्तह। वरं तस्य निरीहता । 
धरक्षाखनाद्धि पङ्कस्य दृरादस्पद्ौन वरम् । 
इति भ।रतोक्तधोम्यवचनन्यायविरोघश्च भवत्। किञ्च तथा 

सति शद्रादयोऽपि म्खेच्छादयोऽपि पञ्चरा्राधिकारिणस्तत षव 
वाक्यात्कुतो न कडप्यन्ते । तेषामपि वेद्ानधिकारित्वात् । तथेव 
कुमे इति चत् तत्रैव शुद्वादरीनां न तच्छ्रत्रपद् वीमुपयास्यतीलि व- 
चनविरोधः स्यात् । किञ। 

ब्राह्मणक्षन्नियविक्षां पञ्चरात्र विधीयते । 

इति तजन्यस्येव वचनस्य का गतिः । बात्यानानेव पञ्चर।चा- 
धिकार इति तव मतं यद्दि तदा ये बत्यास्ते ब्राह्मणत्वक्षन्निय- 

त्वेवेरयत्वधरमेवििष्ठा अपीति त्वं वक्तुं श्यसि तथासति । 
शुद्रण हि समस्ताचद्यावद्रदे न जायते। 

:, इति मजुचचनावेराधः स्यात् । तस्मात् यत्र कचिद्धामे कच्चिद् 
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येको वेदमन्वाध्यायी नष्टस्तद् तत्पुस्यैव पृजनेऽधिकारः स चो 
पनीतो वारुस्तद्ा वदस्यान्यप्रकरणान पठन् स्थ सः.पुरषसुक्तादय- 
स्तु पूजोपयोगिग्रन्थास्तन न पटिनास्तस्मिन् काट । 

श्रावण्यां प्रोष्ठपदा वा उपाङृत्य यथाविधि । 
युक्तच्छन्दास्यघायत विप्रा मासखाधपच्लमानत स्मरुततिचच 

जा 

मनात् श्रावणादपाषान्तस्यानध्यायक्रारखुत्वन उदप्ठनयाग्यक्ताया | 

अभावेन पृूजानिकव)दाथमनध्यायकालपरं वराह पुराणक्चनम् । 
अलामे वेदमन्बाणामित्यादि इति सङ्गतो न कञ्चन विरोधः सम्भव- 
तीति विचारयन्तु खुधिय इत्यलम् । अपरकम्रन्थश्रदश्षकेन वीर- 
मित्रादयग्रन्थः प्रच्छादिव प्व य एतस्यापाराकेस्य खण्डनं 
तवान् स्मातांऽपि सन् । तथाहि वीरामेत्रोदयानेबन्धका।रस्य परि- 
भाषाभ्रकाशप्रकरणे योगियाज्ञवस्क्यः। 

सांख्यं योगः पञ्चराज वेदाः पद्युपत तथा । 
अतिप्रमाणान्येतानि देतुभिने विरोधयेत् इति। 
अच्र सांख्यं योगः पाञ्चराज्नमिल्युपक्रम्य हेतुभिने विरोधये- 

दित्युक्तेस्तषामदुष्यत्व माच्रेतात्पये न तु प्रामाण्यमित्यपसाकोँक्तम- 
नादरणीयम् । अतिप्रमाणानीत्यान्निधानात् । तथा महाभारते । 

पञ्चराज्रविदो सुख्यास्तस्य गहे महात्मनः । 
प्रापणं भगवद् भुक्तं युञ्जते चाग्रभोजनम् । 
दति पञ्चरात्रस्य प्राशस्त्यमुक्तम् । 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते। 
पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान् स्वयम् इति। 
बृहत्पराशराऽपि। 
वेदिक तु जपं कुर्यात्पौराणं पाञ्चरा्निकम् । 
यो वेदस्तानि चैतानि यान्यतानिच सा श्रुतिः। 
पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वाथ पूजयेत् इति । 
विष्णुधर्मोत्तरेऽपि। 
सा ङ्ध योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाश्युपतं तथा । 
छृतान्तपञ्च कं विद्धि बरह्मणः परिमागणे । वायुसंहितायां तु । 
दोवागमोऽपि द्विविधः श्रोताश्रोतश्च संस्मरतः । इत्यनन श्रतवा- 

भ्रौ तविभागः स्पष्टीङतः । अज्ञ दवागमोऽपि द्विकिघ इत्यपिना स्व- ` 
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समानयोगक्षेमवेष्णवपञ्चरात्रादयागमानामपि श्रौताश्चौतभेदेन द्रैवि- 
ध्यमुक्तं भवति । उक्तं च पञ्चरारदर्वेदिकत्वं हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे 
साङ्ख्य यागः पाञ्चरात्रमित्यादिपृ्वौक्तमव । पवं च कौ । 

कापालं पञ्चरात्रं च यामल बाममादेतम्। 
पव विधानि चान्यानि मोहनाथानि तानितु। 

इति पञ्चरात्रस्य यन्मोाहकत्वाभिधानं तदवदिकपञ्चरात्रपरम्। 
यानि राखाणि द्यन्ते लाकं ऽस्मन् विवध्रानि तु। 

 श्ुतिस्श्रतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां ह तामसी इति । तन्नैव वेद् 
विरुद्धानमेवोपक्रमे श्रवणात् । मीमांसाभद्पादग्रन्थऽपि यान्येता- 
नि चर्यविद्धिने पारणग्रहोतानि इत्यादग्रन्थदरननावेदिकागथविष- 
यत्वेनाप्युपपत्तनावश्यमागममाच्रस्याप्रामाण्यम।पादयितुम् । कथं 
तर्हिं धवस्य च चतुदेरोति सख्यानिदेश उपपयते उपलक्षणमाच्र- 
सयेति बमः । अन्यथा रामायणभारताशा्ठाचारादीनामप्यनुपसङ्कः- 
हादश्रामाण्यापत्तः । यत्त॒- 

शरुतिभ्रष्ठः श्रुतिधाक्तप्रायश्चित्त भयं गतः। 
क्रमण श्रुतिसख्यथ मचुष्यस्तन्ञमाश्रयेत् । 
अथांश्चुः सास््रतो नाम इत्यादिवचनेः श्ुतिश्रष्टानामेवागमेष्व- 

धिक्रार इति कैश्चिदुक्तं तन्न न्यायविद्ामभिधानम् । तथाहि श्रुति- 
भ्रष्टदिवाश्यषु न तन््रमुदिश्य कतारो विधीयन्ते राजस्ुयोदंशेन 
राज्ञेव येनान्येषामनधिकारः स्यात् । किन्तु श्रुतिभ्रष्टदीयुदिद्य 
सन्ञं विधीयते । तथाच- 

ख शुद्र द्विजदन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

दति भारतमाख्प्रानामिति वचनात् स्रीदयुद्ादीन् पति भारत- 

भवृत्तावपि अन्यषां भारताधिकारवदागमेष्वप्य्रविर्द्धेष्वविहतो वै- 
दिकानामधिकार इति । पतावत्पयन्तमावरकरलः सर्वां वीरमिन्रोदय- 
ग्रन्थ एव वतेते। अत्र मीमांसामट्पादय्नन्ये यान्येतानि चयीविद्धि- 

न परिगरही तानीत्युक्तत्वन वेष्णवपाश्चराज्ाणां त्यागो न विवक्षि 
तः । अश्मा इषेत्वाजे अस्म आयादीत्यादि्रयीकेद्धरस्माभिः प- 
रि गृहीतत्वात् । 

पवं नवीनकारीनिवासरसिकश्ाखिभ्रवरोमापतिद्ववेदि षिरच- 
तसनातनधमांद्धारनामकमदानिवन्धेऽम्यपराकंश्रन्थखण्ड नपृवकमे- 
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तद्धिषथकः सवे।ऽपि वीरमित्रोदय ग्रन्थ एव स्वीङतो वतेते । अत्र 
सारासारं मध्यस्थाः पण्डिता एवा विवक्तुं प्रभवो मविष्यन्ति। 

सृतसंहितायज्ञवेभवक्षथयापि नास्माकं वेदिकपाञ्चराचिकारणां ` 
काचन क्षतिः । तत्र हि महादवपूजनरुद्राक्चधारणा भावः शापफल- ` 
मुच्थते । तत्वस्माकं शाखप्रमाणेरिएमव । तथाच श्रीमागवते। 

मव्नध्ररायेचयच तान् समनुव्ताः। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाख परिपन्थिनः । 
नघ्रशोचा मूढधियो जराभस्मास्थिधारिणः। 
विशन्तु शिवदीक्षायां य दैव सुरासवम् । 
इति चतुथस्कन्धोक्तः । श्रीवेदवग्यासप्रणीतमहापुराणश्रीमद्धा- 

गवतसन्निधो च सूतसहिताविरोधोऽकिञ्चत्कर एव । 
विष्ण्वादिदेवनाः सवाः वि्थिष्ठाः शङ्करादिति । 
इति तत्राक्तवचनाथस्तु नास्माकमचुष्टानगोचरः । वयतुषि-. 

ष्णुव्यतिरक्तं कञ्िदपि देवश्चष्ठं न मन्यामहे । 
शङ्खचक्रगदापद्म दण्डपा रा दुःशादिसिः । ४ 
अङ्किताः श्रद्धया युयमित्या्यपि नास्मासु सम्भवति दण्डपाशा 

डुशादीन्यन्यदे वता चिह्नि नास्माकं पञ्चरात्रादिषु विषितानि न 
चा तथाविधः कचिदाचारः । पितृखुरामत्स्यादिविक्रयकथने तु ध- 
त्यक्षेण बाध पव । 

पाञ्चरन्नच कापाटे तथा काटमुखेऽपि च। 

शाक्ते च दीक्षिता युयमित्यादावपि शाक्तकापालादिभिः 
पाठादन्य पव पाञ्चरात््रन्थः हवो ग्राह्यो नतु वेष्णवः। पराश्चसे- ` 
पपुराणकथायामपि- | 

पुण्डान्तरे रता नित्यं भवेयुस्तान्त्रिका द्विजाः 
आयुप्रैः शङ्ख चक्राचेस्त्वदधर्ङ्किता द्विजाः । 
अञच्चिततनैमेहामोह द्धवेयुश्चांसयोद्वयोः । 
वेदासिद्धेन मार्मण स्वदयारा्ने द्विजाः । ८ 
त्वदीये पाञ्चरात्र च तन्त्रे भागवते तथा। ध. 
शनो तस्मातसद्ाचरे त्वद्धक्तः विमुखाः सदा । | 
इत्यादि यदुक्तं तदापि नास्मासु सम्भवति किन्त्वन्येष्वेव पञ्च 

राजेषु त्वदीये पाञ्चरात्र इत्यत्रापि कोम दार्वने गोतमशपे शिवध्र- 
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रणया बोद्धावतारकायैवत् यः पाञ्चराघश्रन्थो विष्णुना कृतः स पव 
ग्राह्यो न महाभारतोक्तः पूवांक्तध्रकारेण खृष्टः। नद्यस्माकं पञ्चराते 
वेदालिद्धन मागण तश्तचक्राङ्नमुक्तं किन्तु । 

विष्णोलुकेति मन्ब्रण तापयित्वा दुददहनम्। 
पविचन्ते विततमिति मुद्रयेदश्चिण भुज । 
इत्या दिवेद सिद्ध मार्गेणेवाक्तम । श्रो तस्मातौचारे विमु खत्वकथने 

तु प्रत्यक्षत एव बाघः । ददयन्ते ह्यासतुहिमाचलमूधष्वपुण्ड्धारणा- 
पूर्वकं सन्ध्यातपणश्नरद्धादि कुबोणा उपनीता वेष्णचदीक्षायुक्ता 
ब्राह्मणादयः । अत्रे कोमेम्रन्थऽपि। 

वामाः पाड्युपताचारास्तथा वे पाञ्चराजकाः इत्य पादयुपतसा- 
हचर्येण भिन्नपाञ्चरा्रग्रहणमेव युक्तम् । अग्रे पाराशरपाटऽप। 

शङ्खचक्रग दापद्मचज्रपाशाङुःशादिभिः। 
अङ्किताञ्च भविष्यान्ति मनुष्याः पापकमणा । 
पाञ्चराे च कापारे पाखण्डष्वपरषु च इति । 
कापालसादचयात् पाञ्चराचग्रन्थो भिन्नो ज्रपाश्ादिभिः सह- 

पाराच्क्राश्चङ्नमपि अवैदिकान्यतन्बस्थमव व्रात्यं । नद्यस्माकं 
रादख्ञ अनुष्ठने वा वज्रपाशाङ्रदयङ्कन कचिद्ण्युपलमभ्यते । साम्ब 
पुराणोक्ते श्चुतिभ्रषठः श्वुतिप्रोक्त्रायञ्ितते मयज्गतः इत्थादिवचनेऽपि 

भिन्ना र्व केचन ग्राह्याः । टदयन्ते ह्यास्माकीना वैष्णवा असितु- 
हिभाचलम् इषे त्वरजत्वेत्यादिश्रुतीरधीयानाः । किञ्चास्याथेस्य 
परिहारस्तु पूवे चीरमित्नोदयग्रन्थे दर्दितो ऽयोग्योऽयमथं इति । 
मुक्तिखण्डस्थे । 

अत्यन्तस्खलितानां हि द्विजानां वेदमागतः। 
पाञ्चराजादयो मार्गाः काटेनेवापकारकाः। 
इत्यादावपि अन्य प््रैतद्धचनविषयीभूताः स्युः । नह्यास्माकीनाः 

कस््मिन्नप्यंशे वेदमागंतः स्खलिताः कचिदु परभ्यन्ते । यज्ञवे भवख- 
ण्डवचनमपि तत्परमेव सङ्गच्छते । सूतसहिताचरमाध्यायस्थः । 

श्रुतिपथगालितानां माचुषाणां तु तत्रं हरिरपि मुनिसुख्याः प्राह 
तन्त्रे स्वकीये । इति इटोकाऽपि दारुवनप्रसङ्भरचितावेदिकपञ्चरान्न 
विषयीकराति। 

विष्ण्व(गमादितन्बेषु दीक्षितानां विधीयते । 
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शङ्खचक्र गदा पूवैरङ्नं नान्यदेदिनाम् । 
तिइलोकस्त्वस्मदनुक्रूख पव । 
वेदमर्गेकनिष्रस्तु मदेन!ध्यङ्किता यदि । 

पतत्येव न सन्देहस्तथा पुण्डान्तरादपि। 
इत्यपि वचनमेकग्रहणेन केन्खवेदमागनिषठानां दोष चरते न त्व- 

स्माकं वयेतु मडाभारताक्तपञ्चरात वेदे चोभयत्र निष्ठता इति । 
तन््रषु दीक्षितो मर्त्यो वेदिकं न स्पृशेत्सदा। 
वदिकश्चापि तन्घु दीक्षितं न स्प्शत्सदा । 
इति वचनमपि केवल्वेदिकतान्जिकविषयकम् । बयं तु 

महाभाष्याक्तभूमिप्रास।दवासिन्यायेन नैतस्य विषयाः । तथाहि 

मुखनासिकावचनसूते माष्ये ध्य प्रासाद वाखिनो गृह्यन्ते त ् राखा- 

दवासिग्रहणेन । ये भूमिवासिनो गृह्यन्त ते भूमिवासिग्रहणेन । ये 
तूभयवासिनः गृह्यन्ते त प्रासाद वासि्रहणेन भूमिवासिग्रहणेन च 
त्युक्तम् । ततश्च वेदिक तान्तिकाणां केवलवे दिकैव्यव हारे नदं बचन 
बाधकं भवति । वासिष्ठलेङ्गवचनमपि नास्मद्धिषयकम् । तज्न हि 

अश्रोतमुष्वपुण्डादि टारे श्रद्धया सह । क ; 
धारयिष्यन्ति मोहेन युगान्ते समुपस्थिते । 
इत्युक्तम् । वयं तु अष्टोत्तरदातपरिगणेतवासुदैवोपनिषदुक्तं 

श्रोतमेव श्दृध्वपुण्डं धारयामः । तत्रहि गोपी चन्दनं नमस्छृत्ये!दूत्य 
इमंमे गङ्धे इति जलमादाय विष्णोयुकमिति मदयेत् । अतो दवा 
अवन्तु न इव्यतेमेन्त्ररविष्णुगायच्या केलावादिनामभिवा धारयेत् । 
त्रय आत्मानः पुण्डाल्रय ऊध्वां इत्यादिविस्तरणोध्वेपुण्ड्विधानं 
वर्त॑ते । पाराशारोपपुराणमप्येतनैवोत्तरितम् । ब्रह्मपुराणोक्तम् । 

त्यागो दानं तपो होमः स्वाध्थायः पितृतवंणम् । 
भस्मीभवति तत्समूध्वपुण्डुं विनारूतम् । 
इति वचनन्त्वस्मदनुक्ूलमेव । कोमोक्तवचनम् अ्थाश्चुः सा- 

स्वतो नाम इत्यादिकमपि अन्यदेव शाखं किमपि बदति । तस्य 
परिहारश्च पूर्वाक्तवीरमितोदयश्रन्थे उक्त एव । अस्मासिरङ्गीक्रियमाणं 
त॒ सात्वतशाखमन्यदेव । तथाहि । मारते शान्तिपचेणि नारायणी 
योपाख्यानप्रान्ते । 

ततः प्रावतैत तदा आदौ इवयुगं युगम् । 
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तनो हि साच्वतो घमो व्याप्य लोकानवस्थितः॥ 
` तेनेवायेन धर्मण ब्रह्य! खोकविसगछृत् । 
पूजयामास देवश्च हरि नारायणं प्रभुम् ॥ 
एवमेष महान्. धमे आद्यो राज्ञन् सनातनः । 
दुविज्ञेयो दुष्करश्च सात्वतेधीयते सदा ॥ 
इत्याद्युक्तम् । 
बरह्मपुराणनास्ना लिचिनो । 
तक्षमुद्धा ्यन्त्यज्ञाय ब्रह्मणा निर्मिता पुरा। 
इति च्छोकौ तु तत्पुराणे नोपलभ्येते केवरं पक्षपातिभिः किप, 

तावेव । कचित्सच्वेऽपि अन्त्यजाथं किमपि शाखं पथक् ब्रह्मणा न 
कृतास्ति यच्रत्येन विधिना तेषां होमादिकं तप्तमुद्राधारणं च भ- 
वेदित्यर्थासङ्गतिर्महती । आदवलायनस्म्रतिनास्न। । 

शिवकेशवयोधिहं चक्रद्ूलादिक दिजः । 
न धारयेत मतिमान् वेदिके वत्म॑नि स्थितः॥ 
इत्यादयश्चत्वारः च्छाका छिखितास्तेऽप्याद्वलायनस्मरत्वो नो- 

पलभ्यन्ते तत्राचारभूषण रहिवदङेशावयश्चिःंश्चक्रदुखादिकान् दि- 
ज इति । निणयसिन्धोौ रिवकंशवयोरङान् शुलचक्रादिकान् दि- 

ज इति पाठभमेदोऽपि बतत सोऽपि कट्पितत्वं सूचयति । क्राच- 
त्खच्वऽपि रिवकेशवचिहयोः सहैव धारणे निषेध उच्यते इति ना- 
स्माकं तज विषयतास््ति | किञ्च तज्राग्रिमे। 

तेषां भिन्नधियां किञ्चित्सुगत्यथं शिषः पुरा । 
पया तच्चकारेह पुराणे पृदितं च तत् ॥ 

इति ्छोकं किञ्चित् तन्जमित्यथे इति व्याख्यातं तथाच शिः 
वकृतं तक्षमुद्राविधायकं तन्त्रं हैवानामेव स्यात् नास्माकं कि 
{दस्ति । | 

वेदमरुखया नित्यं प्रञत्ता अपिःसन्तम। 
कचित्कद्ाचित्स्मतारस्तन््राथं च द्वन्ति वे ॥ 

इति पराश्रपुराणवचनेऽपि योऽद्ाः श्रुत्या विरुध्यते इत्थ च 
` पू्ोंक्तत्वदीयव्याख्यानरीत्या रैचतन्त्राथविषय एव तत्र त्र्या ` 

भवति । अच्र वेदिकान् प्रति तक्षमुद्रादेनिंषेघकं तद्धारणे ध्रायाश्च- 

^ 
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श्ताननुषएान नरकादिवोधकं च वखनसहस्रं तत्र तत्रांपलभ्यत शृत्युक्तं 
तद्विषये तन्न तत्र महापुराणादिषु -छाकदराकमपि नोपलभ्यते त्व 
त्लदशेः संगरहीतग्नन्थेष्वेव परार्याद्रादवधिकाः च्छकाः स्युरिति 
प्रत्यक्षेण बाधितो मिध्याप्रलापः । बृहन्नारदीयपुराणस्य चतुथौ- 
ध्यायन्छोकाः सन्तीत्युक्तं परन्तु चतुदंशाध्याये वतन्ते । ते यथा । 

यस्तु सन्तप्तशङ्खादिचिङ्गाचहतचुनेरः । 
स सर्वयातनाभोगी चण्डालो जन्मकोरिषु ॥ 
त द्विजं तश्चशङ्खादिलिङ्गाङ्किततचुं नरः । 

सम्भाष्य रौरवं याति यावदिन्द्राश्चतुदेश ॥ 
चक्रङुततनुये् तत्र काऽपि न सखम्बसेत्। 
यदि तिष्ठेन्महापापी सहसरब्रह्यहा भवत् ॥ 
गङ्कस्नानरतो वापि अश्वमेधरतोऽपि वा। 
चक्राङ्किततयुं दष्टा पदयन्सुयं जपन्नरः ॥ 
जपेत पौरुषं सुक्तमन्यथा नरक वजत् । 
लिङ्ग ङ्किततचुं ष्टा पथ्येत्सूयं जपन्नरः ॥ ^ 
जपेच्च शावर्द्रीयमन्यथा रोरवं व्रजत् । 
ब्राह्यणस्य तचुज्ञेया सवदे वसमाधिता ॥ 
सखा चेत्सन्तापिता राजन् किवक्ष्यामि तदेनसः । 
चक्रङ्किततनुवोपि राजदिङ्गाङ्कतोऽपि वा ॥ 
नाधिकारी परिज्ञयः श्रौतस्म्तिषु कमसु । 
भ्रतकाध्यापकश्चिव भतकाध्यायिनस्तथा॥ 
आकल्पं यातना भुङ्क तदन्त म्टेच्छजातयः। 
छीश्चद्वाणां समाप तु वेदाघ्ययनङ्न्नरः ॥ 

कट्पकोरटिसहे खरषु प्राप्ति नरकान् कमात् इति । 

माधवङृतशङ्करदिग्विजये तु पञ्चदशसगेव्याख्याने पतस्पुरा- 
णनाम्ना अन्यथेव श्छोका रचिताः सन्ति । यथा। 

किन्तु छच्छ्रादक तापः छच्छरचान्द्रायणेः कशः । 
इत्युक्तनारदीयन विरोघाहूहता तथा ॥ 
लिङ्गाङ्किततनु दष्टा शङ्खचक्राङ्कितं तथा । 
स्नानमव तदा कायंमन्यथा सूयमीश्चयेत् ॥ 
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पतितं तप्तडिङ्गाढ्यं चक्रङ्कितमथापि वा। 
चाङ्पमात्रेणापि नाचेन पाखण्ड।चारतत्परम् । 
श्द्रवत्स परित्याज्यो जीवन् शवसमारूतिः । 
तस्मै दत्त च हव्यं च कव्य चापि चथा भवेत् ॥ 
तद शेनात्परित्याज्यमन्न मन्जाभिमन्त्ितम्। 
अपि शद्ेक्षणादभुञ्चलिङ्कचक्राङ्कितं विना॥ 
अपिचेक्षिगमाचाररता वेद्।ङ््तत्परः। 

लिङ्गचक्राङ्मात्रेण स सथः पतितो भवेत् । 
इच्युक्तं हि बृहन्नारदीये किंञ्च प्रकीर्तितम् इति । 
कारीखण्डेकाविश्लाध्याय्रस्थस्य । 
शङ्खरक्राङ्किनतयुस्तुकसीमञ्जरीधरः। 
गोपीचन्दनटिप्ताङ्गा दण्श्चेत्तदघं कुतः॥ 

इति छोकस्व व्याख्यनिऽपि गोपीचखन्दनादिनाङ्कनं नतु दहिन 
इत्युक्ता पते पुराणच्छोका उदाहृताः । इदं चोदाहरणादिकं पृथ्वी. 
चन्द्राद् यनिणेयसिध्वाद् युदाहतेन विष्ण्वादबटायनवाक्यमिति प्र- 
ख्यापितन । 

शङ्कचक्रे खद्! यस्तु कु्यात्तप्तायसेन वा। 
, ख शुद्रवद्रहिष्कायेः सवैस्माद्द्धिजकमेणः ॥ 

इति वचनेन विरुध्यते । प्रकृतवचने मदा चक्राङूनं निषिद्धं का- 
कीश्चण्डाक्तवचनेनतु ख॒दैव चंक्राङ्न स्थाप्यत दति । अपिचैतानि 
जहन्नारदीयवच नानि अनन्द गिरिदिभ्रिजयग्रन्थर्चनकाठे इ्टशानि 
न स्थितानीति ज्ञायते यतस्तत्पुराणनाम्ना यानि वचनानि तत्रोक्तानि 
तानि भिन्नान्येव्र सन्ति । यदि च पुराणवचनानामर्थोपनिवन्धनेन 

, भिन्नाः कारिकस्तत्र रचिता इत्युच्येत तदपि न सम्भवति च- 
क्राङ्ितदशंनेनान्नं न मक्षणीयमिल्यादिभिन्नाथदरीनात् । यथावा 
भवतु एतेष्वपि वचनेषु शाङ्खादीनां शिवालङ्गस्य चाङ्कने दोष उच्य. 
ते सोऽपि नास्मद्धिषवः नहि वयं चक्रादिभिः सह लिङ्गाङ्कनं कु- 
मों नवास्माकं प्रञ्चरा्रादिपुराणादिषु तथाविधिरसित ) सामान्य- 
तश्चक्राङ्नविषये दोषस्वीकारेऽपि वक्ष्यमाणभारतभरसंशितपञ्चरा- 
त्रमहापुराणादि वचचनापढ्हितपूरबोदादतश्रुतिभिः पुराणश्च सह वि- 
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- रुद्धत्वे दुवेटोपपुर।णवचनानि विरोधाधिकरणन्यायेन न प्रतिवा- 
दिमनोरथसाधकानि भविष्यन्ति । पतेन श्रद्धश्रकरणे वजञ्य- 
ब्राह्यणपरिगणने ईइंडशवचनवटेनेैव चक्रा ङ्गितानामन्राह्यत्वं वदन् ` 
निणयखिन्धुकारोऽप्याग्रही प्रयुक्तो वेदितव्यः । नहि मनुयाज्ञव. 
स्क्यादिस्खतिकरिः पुराणकारे्हमाब्यादिमितांश्चरापराकदिनिव- 
्रकारिवी कचिदपि एते त्र परिगणिताः । तथा हि विसेधाधिक- 
रणन्यायः । तज हि दावरमाप्ये अथ यच श्रुतिविरोधस्तत्र कथम् । 

यथा ओदुम्बरी सवौवष्टयितभ्या इति महता वाससा सर्वोदुम्ब- 
रीवष्रनम् ओदुम्बरीं स्पृष्टोदयदिति श्रुत्या विरुद्धम् । अष्टाचत्वा- 
रिशद्वषेणि ब्रह्मचयेचरणस्ष्टेतिचचनं जातपुत्रः कृष्णकशोऽञ्नीना- 
दधीतेति श्रुत्या विरुद्धम् । करीतराज्को यजमानो भोज्यान्न इति. 
स्श्रुतिवचनं तस्मादश्चीषोमीय सस्थिते यजमानस्य ग्रदेऽद्धितव्य- 
मित्यनेन विरुद्ध मिति सये । 

दिरोध्े त्वनपेश्च स्यादसति ह्यचुमानम् । 
इति सूजमुक्त्वा । 
हे तुद शांनाच्च । 
इत द्वितीयं सूजमुक्तं तच प्रत्यक्षश्रुव्या विरोधे स्मतिवचनमन 

पेक्ष्यमनाददरणीयमसतिप्रव्यक्चश्रुतिविरोधे तु स्प॒तिवचनाचुरो- 
धन श्रुतिरेतद थिका स्यादित्यनुमान कायैीमति त्रथमसूज्राथस्तेनो- 
दाहृतस्परतिवचनानि श्रुदिविरूद्त्वेन नोपाद्यानीति सिद्धान्ति- 
तम् । हेतुदशंनाच्चति द्वितीयसूत्रे श्रुविविरुद्धस्खतिकरणे स्खति- 
काराणां खाभादिकमेव हेतुः स्यात्ततस्तानि नोपादेयानीत्युक्तम् ! ̀ 
तथा च भाष्य खोभाद्वास आदित्समाना ओदुम्बरीं छ्त्स्नां वे्ित- 
वन्तः केचित् तर्स्मरतेर्ाजम् । बुयुक्चमाणाः केचित्त क्रीतराजक- 
स्य भोजनमाचरितवन्तः । अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तञ्चाष्टाचत्वारिश- 
दषाौणि वेदे ब्रह्मचर्य चारेतवन्तः तत एषा स्मुतिरित्यवगम्यते इति 
एवं प्रछतेऽपि वक्ष्यमाणैरुकतैश्च प्रमाणेस्ततचक्राचङ्कनस्थ अमाणसि. 
त्वेऽपि तत्ताङ्धने किञ्चिदेददाहभीरुणा चृहश्न।रदीयस्छतिकारे- 
ण तथा दोषदरोकवचनान्युपनिवद्धावाौति तान्यपि विच्चारकप- 
ण्डितगोष्ठ्यःमनादरणीयानि भवन्ति । अन्यज् कुज चिदेवी- 
भागचतादिषूपटन्धान्यपि तथाविधानि वचनानि तथा भवन्ती 
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त्यनवद्यं सर्वम् । सर्वश्रुतिस्मरतिप्रतिप।दितब्रह्महत्यादिमहापात- 
कभ्योऽप्याधिकापूवपातकप्रातपाद्कानि । 

स सवयानामोगी चण्डालः कोटिजन्पसु । 
सम्भाष्य रौरव याति यावदिन्द्राश्चतुदंर । 

त्र कोऽपि न सम्बसत् । यदि तिष्ठन्महापापी सहस्रव्रह्म- 
हा भवेत् । 

गङ्गास्नानरतो वापि अद्वमेधरतोऽपि वा। 
चक्राङ्कितदशनेन पाप्येव भवतीति वचनानि कथं पाण्डतगोष्ठ्यां 

माननीयानि स्युः । 

गङ्गास्नाननादवमेधन च चक्राङ्कितदरोनस्परौनकतृपाप न न. 
इयतीति कथन च । अपि घ्नन्तो विप्रानावरतमुशन्नो गुरुखतीः पिब 
न्तो मैरेयं पुनरपि हरन्तश्च कनकम् इत्यादि पापनिवारकगङ्गास्नान- 
फठय्रतिपादकपो राणिकार्थानवद् कगङ्गः ह री क।रवचन विरुद्धम् । 

यथाद्वमेधः क्रतुराट् सवपापापनोदनः । 
तथाघमषणं सूक्तं सवपापापनोदनम् ॥ 

इतित्येकाद् शीयमयुस्म्रतिवचनविरुद्धं च । चक्राङ्कितस्थित- 
ग्रामनिवासन सदह स्नब्रह्महन्तृत्वकथन चक्राङ्गतस्परने सू्यदशे- 
नपुरुषसूकजपाभ्यां पापनद्ृत्तिकथनं च तत्रैव घ्रन्थ परस्पर विर 
द्धम् । चक्राङकत=खम्भाषणेन चतुदेशेन्द्रराज्यकालं रौरववासकथनं 
चक्राङ्कितस्पशेनेसखुयेद रोनपुरुषसृक्तजपाभ्यां पापनिच्त्तिकथन चा- 

तच विरुद्धम् । 

ब्राह्मणस्य तनुज्ञंया सवेदेवसमाश्चिता। 
सा चत्सन्तापिता राजन् कि वक्ष्यामि तदेनसः इति युक्ति- 

माजप्रदशकवचनं च क्षाराद्चिगंरीयान् क्रियासु व्याख्यातस्तद 
ग्धानां रोगाणामपुनभवात् । ज'म्बवेोष्ठेतरलो हानि मांसगतानां त- 
चाद्चिकमे सर्वतेषु कुयीदन्यत्र शरद्धीष्माभ्यामित्यादिव्यवहियमाणः 
बराह्मणादिदेहदाहविधायकभगवद्धन्वन्तरिश्ुश्चुतमहषिंसूचस्थानवच- 
 नविरद्धम् । तदोषध्राथ क्रियत इति न दोष इति चदेतदपि धमी 
क्रियत इति खन्तोषएटव्यमायुष्पता । किञ्चेतघु वचनेषु विश्वासं छ- 
व्वा वेष्णवद्धेषकरण आसतुहिमावङं ठक्षावधिषु चक्राङ्खतेषु स- 
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स्सु कादयादिक्षेत्रेषु बसखतां महतां चिद्धज्ञनानां यत्र कुत्रापि चक्रा- 
दतिः सम्भाषणस्यावदयभावित्वेन तेषामपि चतुद्शञेन्द्रसाज्यपये- 
न्तं रौरवे पव वासो भवदिति गङ्गास्नाननापि पापं न गच्छतीत्यत्र 
च कथनेन काजीवासादिकं व्यथेमव भवदिति महाननथैः स्यात् । 
तस्मादाच्छदचेतानि वचनानि स्थापनीयानि । अथवा बहन्नादीया- 
नामतेषां दखोाकानामन्ते। 

भ्रतकाध्यापकश्चिव भ्ताकाध्यायिनस्तथा। 
आकल्पं यातनामुङ्कनदन्ते म्टोच्छजातयः ॥ 
ख्रीदुद्धाणां समीपेतु वेदाध्ययनकृन्नरः । 
कट्पकोटिसहसखेषु प्रप्नोति नरकान् क्रमात् ॥ 

इति वचनद्धयसच्वेऽपि यथा श्रतकाध्यापका न दुष्यन्ते किन्तु 
दिष््वेनैव परिगण्यन्त तथा चक्राङ्किता अपि न दृष्या भविष्यन्ति । 
पतेषां दुष्यत्वे तेऽपि दूष्या भविष्यन्तीति तुल्यन्यायसंचारः कायं 
इति प्रकूतमनु सरामः । अग्र हेम।द्विप्रायाश्चत्तकाण्डाक्तानि वचनानि 
तु कुजापि पुराणेष्वन्वेषण नोपलभ्यन्ते कामे वा तेषां पृक्ता 
गतयः कन्तु शक्यन्ते इति न कापि हानिः । विष्ण्वादवलायन- 
स्म्रतिप्रभ्तिषु तानि वचनानि नोपरभ्यन्ते यानि :निणेयसिन्धु- 
कोरणोाक्तानि । अत एव सोऽपि अत्र शिषार एव सङ्टपाश- 
निःसरणसृणिरिव्युक्तवान् । अत्रे च नृक्िहपरिचयांविष्णुभक्ति- ` 
चन्द्रोदययोग्रन्थौ गृहीत्वा यत्किाञ्चदुक्तं तस्य सवेस्यापि परिहार- 
स्तु अत्नस्यपूरवोक्तग्रन्थेन बहुधा सञ्जात एवेति किं पिष्टपेषणन । 
अग्र श्रुतेर्निपधपरत्वेनोच्छर्खलमवने ठु तेष्वेव शोभते नास्मासु 
दति पू्णैस्तन्त्राध्रैकारिनिणयकारप्रतिवादः । अथोपपुराणब्हन्ना- 
रदीयनिबेघपरतिद्न्दवीभूतानि महापुराणव चनान्युच्यन्ते चैर्विसे- 
धाधिकरणन्यायेन तषामनादरः स्यात् । तत्र तावत् स्कन्दवुराण 

वैष्णवखण्डान्तनगेतेऽवान्तरखण्ड पञ्चमे मागशीषम(दत्म्यि त् 
तीयाध्याये । 

नारायणायुधेर्नित्यं चिन्हितो यस्य विग्रहः । 
पापकोरिप्रयुक्तस्य तस्य कि कुरुते यमः॥ 
छृष्णायुधाङ्कितो यस्तु इमश्चाने भ्रियते यदि । . 

< 

1 
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प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य नारद् ॥ 
सोवणे राजतं ताग्र कांस्यमायसमव च। 
चक्र छृत्वा तु मधावी धारयीत विचक्षणः ॥ 
दक्षिणे तु मुज विप्रो विश्चयाद्वे सुदशेनम् । 
सव्य तु शङ्कं विशरूधादिति वद विदो विदुः ॥ 
तक्तचक्रा ङिति कृत्वा ह्यात्मानमथ दीक्षितम् । 
पद्माक्षतुलसीमाला फं रकि त्रृहि केराव । 
पाद्म पाताटखखण्ड एकोनाङ्ीतितमे 
शङ्खचक्राङ्धितो विघ्रः इमशाने भ्रियत यदि । 

प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य निशिता । ८२ अध्याये। 
अङ्कन शङ्ख चक्र(येः सच्छिद्रः पुण्ड उच्यत । 
दासखशब्दयुतं नाम मन्तो युगलसंक्ञकः । पाद्य(त्तरखण्ड २५९१ 

अध्याये । 

मच्चक्राङ्तदेहत्वं मदीयाराधनं तथा| 

मयि सन्यस्तकमेत्वं मदनन्यशरण्यता ॥ 
तस्मिश्न्नौ क्षिपेच्चक्र राद्ध च दविजसत्तमः । 
प्रतप्तं चक्रमादाय मन्ञरगेवाङ्कयद्गुरः ॥ 
शङ्धने वाङ्न कुयोद्वाह दं क्षिणसव्ययोः । 
आद्यं तु वेष्णव पोक्तं शङ्खचक्राङ्कनं हरेः ॥ 
धारणं चोध्वपुण्डूणां तन्मन्जाणां परिग्रहः । . 
दक्षिणे तु मुज विधो विभृयद्वे सुदर्शनम् ॥ 
वामे तु शङ्कं विभयादिति वेदविदो विदुः। 
ये कण्टलभ्चतुखुसोनलिनाक्षमाला 
ये वा खारपरल टसदृध्वुण्ड़ाः। 
ये बाहुमूटपरिचिहितशङ्खचक्रा 
स्ते वैष्णवा मुवनमाश्यु पविञयन्ति ॥ 
पवि्रं ब्रह्मणस्पस्यं जगद्याप्न हरेः सदा । 
तनातप्ता तनूष न त यान्ति परं पद्म् ॥ 

तेन तत्ता तनूयेषां ते यान्ति परमं पदम् । निगयसिन्भ्वादौ 
स्थितः पाश्मोत्तरखण्डद्लोकः 
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अधथिदाच्रं यथा नित्य वेदस्याध्ययने यथा| 
व्राह्मणस्य तथेवद् तक्षचक्रादिधारणम इति 

अन्यान्यपि बहूनि वचनानि तज्ोपलभ्यन्ते । यत्तु अत्राषदशपु- 

राणदरपणकर्ती ज्वाखाव्रसादशामा एते सवं खांप्रदायिकच्छाकास्तथा 
मायावादमसच्छ)खं प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यत्.। 

मयेव कथित देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा । दत्यादयाऽपि 
श्छाकाः विक्रमाकेद्धादशशताब्दीमध्ये रामाचुजमाध्वमताचुयाथिभिः 

प्रश्चिप्ता इव्याद् युक्तवान् ॥ तद्विष्णवश्ाखभ्रच्छाद् नपरीयसोऽपिष्रत्थ- 
श्चशाखरापाकरणाभीरोरपि तस्य वचनमुपकभ्यम्रानान्यथायुक्तिक- 
खापेन बाधितं भवति । तथाहि ये मायावदेव्यादि श्छोकास्तेन तदा 
ग्र्चिप्त्वनोक्तास्ते इखोकाः विज्ञानभिश्चुरचिते सांख्यप्रवचनभाष्ये- 
$पि वतन्ते सांख्यप्रवचनमाष्यकतो तु विक्रमाद्िव्यराजवतंमान- 
समकाटेकः विज्ञानसिश्चुरचितयाज्ञवस्क्यमिताश्चराया अन्ते। 

नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कट्याणकल्पं धुरं 
नादष्टः श्रुत एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमाकोपमः। 
विज्ञानेदवरपण्डिना न भजते किञ्ान्यदन्योपम 
आ्आाकद्पं स्थिरमस्तु कट्पटतिकाकल्प तदे तच्चयम् । 

इति दलोकददौनात् । पवं च यदेकानविराराताब्दीकाटतः 

पूवै महापुराणग्रन्थे दइ्यमाना अपि एते इखोकाः स्थितस्तदा 

कथमेषां दादश्ञताब्दी मध्ये प्रक्षपः सम्भवतीति मिथ्याप्रखापकतैव 

ख इति विवेचनीयं सुधीभिः । किञ्च प्रत्युत्तरं दातुमसथनामरवा्यै- . 
सामाजिकमभ्यः शशिश्चितोऽय प्रक्षिप्तक्रथनवादः किञ्च त्वदनभिमत- . 

वचनानि महापुराणेषु वतेमानान्यपि प्रक्षिघ्तानीति त्वयोक्तं मदनाभ- 

मतवचनान्यपि प्रक्षिप्तानीति मयाप वक्तु राक्यत्वन न त्वं निवा- 
रयितु दाक्त इति सवेमपि प्रपाणजतमुच्छिन्न भवेदिति कोऽपि कि- 
मपि वक्तु न दाक्कुयादिति महाननथः स्यात् । यच्चात्र निणेयसिन्धुः 
कारेण तत्तचक्रङ्नविषये श्रुतिपुराणस्थविघायक्वचनानि तन्ि- 
चेधावेषये आकरग्रन्थेष्वनुपरभ्यमानानि स्खतिवचनानि चो- 
पन्यस्य प्ृथ्वीचन्द्रदयादयस्तु इत्याद्वलायनादिनिषेघवचनादण्वे- 
द्ादिश्रुतीनामन्याथंत्वादन्यश्चुतीनां चासखाच्क्रादिधारणं द- 



कान्दाध्याये दिती यमादिकम् । ४७६ 

विषयमित्यू चुः यद्यपि िबेधस्य प्राक्तिसापिक्षत्वाद्विधि चिना च तद् - 
योगादुपजीग्यविरोधेन "न तौ पशौ कगोनी?'तिवद्धिकल्पो युक्त 
स्तथापि पएकजातेरयंः धमे शत्यंनेन सामान्यवाक्यानामुपसदारात् 
दिजातिनिषेधो नित्याचुवाद इति तदाशयः अत्र शिष्टाचार पवस 
कटपाश्निःसरणस्रृणिरिति स्कप इति व्यवस्थापितं तदप्यमीमां- 
सितरमणीयम् । तथाहि चक्रादिधारण श्ुद्रविषयमव्यत्राचुमानप- 
योगे पुवांक्त राङ्खचक्रङ्किततयुरिति काशीखण्डोक्तवचने गो्पाचन्द्- 
नादिना विध्राणामपि शशाङ्कचक्रादिधारणस्य र।काकाराभिमतत्वेन 
यस्य कस्यापि हेतोव्येभि चरितत्वेन साम।्यतश्चकधारणपश्चीकर- 
णं नापेक्षितसाध्यसाधकाभेति वेयथ्य दुरुद्धरम । व्ष्यमाणविक. 
द्पस्य सम्भावितत्वेन इति घचनादिति देतुऽ्यंभिचाय्यव। श्रुतीनाम- 
न्याथव्वऽपि तदर्थकत्वस्य पूवं साधिदत्वन ऋग्बेदादिश्चुतीनामन्या- 
यत्वादिति हेतुः सत्प्रतिपक्चितः । दक्षिणतु भुज विप्र इव्यादिश्रु- 
तिसच्वेनान्यश्रुतीनामसखस्वादिति हेतुरपिस्वरूपानदग्रस्तः। विपधर- 
विषयकानेक विज्ञे षवचनानां दर्ितत्वन सामान्यवाकयानायुपलं- 
हारादिव्यपि स्वरूपासिद्धः । तस्मान्न निणयसिन्धुक्रारनिणयो 
निणयत्वाह इति । अनयैव दिदा खवौऽपि तप्तमुद्राविषयकशशाख्नाथः 
परिशीरखनीयों बुद्धिमद्धिरिति श्रीनिवासः शिक्षकः स्यात् । 

लक्षरणाचार्यधिदुषा वृन्दावननिवासिना। 
तप्तचक्राङ्लाखाथां यथामति समापितः। 

इति श्ीमदहादारयिवश्यकोश्ल्कदाडेअप्पन् धीनिवासवरद्ा- 
खायस्वामिदिष्येण बृम्दावनलक्ष्मणाचार्यण लिखितः 

तप्तशङ्धचक्र धारणविचारः खमाघः। 

---- ~~ 3 ~स 

६०. 
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महाभारते च आप्नतमप्रानवधमश्ञाखस्यापि तन्मूखत्वोक्ते" 
रत्याद्रेण व्यासादिभिः परिग्रहव्रिशेषात् ईइरद पामृ्त्वेनच 
क।रणदाषप्रसङ्ाभावात् । | 

वेदान्तेषु यथा सारं सग्ह्य भगवान् हरिः । 

भक्तानुकम्पया विद्वान् सञ्जिक्षप यथा सुखम् §ति। 
च तत्रैव व्यक्तेः । वेदपरामाण्याङ्गीकारतदथेवाक्यभूयस्ततद्र 

शयहेतुखव्रचनसाधुपरित्राणाथत्वसस्वात्तर नारदादिभरोतिकत्वा- 
दिनिवन्धनस्पष्टभामाण्यत्वात । नच व्िप्ररम्भा्थं तथा नि- 
बन्धः अन्यत्रापि प्रसङ्गात् । अधीता भगवन्वेदा इत्यादे दुग्रह- 
त्वमात्रतात्पर्यण बेदनिन्दादिषूपत्वाभावात् । निन्दारूपत्वेऽप्यु- 

दितहोमनिन्दावत् निन्दितादितरत् परश्॑पेतं भषतः । “शङ्ष- 
णो नाप जीवो जायतः" इत्यादेस्ववतारादिगोचरत्वस्य तत्रैव 
सिद्धेः। शारीरके च ““उत्पस्यसम्भत्राव नच कतुः करणम्” इति 
सुतरद्रयेन पूवेपक्षं त्वा “विज्ञानादिमात्रे वा तदप्रतिषेधः वि 
परतिषेधाच'इति तत्मामाण्यप्रतिषधः परिहृतः । तथा निमूखत्वा- 
सत्परिग्रहसत्परिग्रहा माववेदिकसंस्कारवजनवेदिकमंस्कारवि- 
धानविधास्थानपरिगणनामावक्षुद्रवियाब।हुस्यादि मन्द शङ्कानां 
भगवदयामुनमुनिभिः परिहारः प्रपञ्चित इति नेह प्रतन्यत 
एव साक्षादीऽवरद् यामूत्वान्पन्वा दि निवन्धनेभ्याऽस्यातिरेकः। 

तेषां हि श्रुतिविरोधे सति वाध्यत्वमापि सम्भवेत् गुणत्रयवहयत्तया 
कादाचित्कथ्रमादि सम्भवात् । स्परत्यादीनां तु श्चतिमूकतयेष 
भापाण्यमिंति माष्मेऽप्युक्तम् । तदुपय॑पि इत्यधिकरणे । “संकी 
णत्राह्यणमन्त्रायैवादमूटेषु वमे खेतिहासपुरागेषि?"ति तत 
एव चेषां वरिभकीणेहाखामूरत्वं सिद्धान्त इत्यपि ूचितम्। कचि- ` 
त्कदाचिक्करेषांचित् शाखाविशेषाणायच्छदः ते च पुनव्यांसादिभिः 
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कचित् कद्ाचित्पवत्येन्त इत्येतावता एषामुच्छिननशाखामूल- 
त्वस्तु । उक्तं च भगवतापस्तम्बन तेषामुसनाः पाठाः भ- 
योगादनुपीयन्त इति । मन्त्रादिवचनप्रापाण्यं न्यायमन्तरेणापि 
श्रुत्यैव मिद्धं “यद्रे किश्चनमनुरचदत्तद्धेपज"मियादिभिः । 
एवं शिष्टाचारस्यापि 'धयथाते तत्र वतेरन् तथा तत्र वर्तेथाः 

यान्यस्पाकं सुचरेताने तान स्वयापास्यनि'इत्यादिमिः। स्प 

तिश्च स्मृतिशीले च तद्रिदाप्र आचारथेतर साधूना"मित्यादि । 

श्रत्येव धपेनिणये संभवति किं धपशासरेणत्याश्चद्!ह मरीचिः। 

ुर्बोधा वैदिकाः शब्दाः प्रकौर्णत्वाच येऽखिाः । 
तञ्ज्ञस्त एव स्पषठाथाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः इति । 
सस्यपि धर्मशास्र गह्ापक्षां दशयति देवलः । 
मन्वादयः! प्रयोक्तारो धम्ाच्स्य कीतिताः | 
तत्पयुक्तपरयाक्तारा गृह्यकाराः स्वमन्त्रतः इति । 

अतो र्मशाच्चगृह्यादि सापेक्षत्वं वेदाथेनि्णयस्य विरोधे 
च यथायोगं बलावरुव्यवस्था सिद्धा । भगवद्धमश्ाद्लस्य तु षप- 
श्व राजस्य श्चुयादित्िराधे षोडबिग्रहणादेरिव देशकाराधिकाये- 
बस्थाप्रिशेषवरिषयतया त्रिकस्य एव । श्चुतारेवास्यापि दोषस- 
म्भावनातिरहादिषिद्धेः । आहूैवमभियुक्ताः । वेदे कतौच- 
भावादित्यारभ्य। 

तस्मात्सांख्यं सयोगं सपशयुपतिमतं ङुजचित् पञ्चरात्रं 
सथैत्रेव पमाणं तदिदमवगत पञ्चमादेत बेदादिति। 

अन्यत्र च । उपनिषदि तु बहयां व्याव्रघोष्याम दोष- 

परतिभटगुणराक्िघुंष्यते ताक्ष्यकेतुः । 

श्रुतिरपि तदृपज्ञः पश्चरत्रर्विकसप-- ह 
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न छभत इति सुक्तं माष्यकृयामुनर्येः इति । 

तदेतद पुनाचयिरागमनामण्ये सम्भावितसमस्तपूषपक्षयुक्ति- 

निराकरणेन प्रपश्चितं तदनुसारेणैव च भाष्यकारः श्रीषञ्च- 

रात्राधिकरणे व्याख्यातम् । 
श्ुतिमूचमिदं तन्त्रं परमाण कल्पप्रूत्रवदित्यादिवचनं तु 

वरय्यन्तमूखतया एकायनश्रुतिमूरतया च योडपमू । नचात्र बे- 
दत्वे संदेग्धव्यम् । 

यं वाकेष्वनुवाकेषु निषल्छुपनिषलघु च । 

महतो वेददक्षस्य मूलभूतो प्रहानयम् । 

स्कन्धभूता ऋगाद्यस्ते श्नाख।भूतास्तथा ने । 

इयादिव चनात् । तथा ऋग्रेद पाठे पठितं व्रतमेतत्षुदुश्वर- 
मिति सम्बादप्रदशेनाद । वेदशाखाव्यास्रदन्ञायां निरुक्तशाखा- 
या अगणितल्वाव् । भगवच्छच्रसारथुतसासतपोष्करादिषु 
रहस्याम्नायत्रिधाने । एकायनायजशाखोक्तमैनतरेः परमपावनरि- 
त्यादिभिस्तच्छतित्वप्रतिपादनात् । अत्र भगवद्यभ्रुनश्रनिभिरे- 
वोक्तो ग्रन्थो लिख्यते । यदप्युक्तं गभौधानादिदाहान्तसंस्का- 
रान्तरसेवनात् भागवतानामव्राह्यण्पमिति तत्राप्यज्ञ(नमेवापरा- , 
ध्यति न पुनरायुष्तो दोषः। यत एते वैक्ञपरम्परया बाजसनेय- 

दाखामधीयानाः कादायनादिच्यक्तपर्निण गभीषानादरैसे- 
` स्कारान्दुर्वते। ये पुनः साविऽयनुवचनप्र मृति्र्यीधर्मत्यनिनका- 

यनश्चुतिविहितानेव चत्वारिं शस्तस्कारान कुबेते तेऽपि स्वश्षाखा- 
ग्रहमोक्तान् धमान यावद नुतिषटुमानाः न बाखान्तरीयकमानयष्ट- 
नात् ब्राह्मण्यात् प्रच्यवन्ते । अन्येषामपि परस्पर श्ाखाविहित- 
कमान नुष्ठाननिमित्तात्राद्यण्यपसङ्गःत् । सवत्र हि नातिचरणगो- 
जाधिकारादिव्यवस्थिता एव समयाचारा उपलभ्यन्ते । यद्यपि 

= + 
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` सर्वज्ञाख।परत्ययमेकं कमे तथापि न परस्परविलक्षणाधिकारि. 
सम्बद्धा घमः कचित्सघुच्चीयन्ते । तरिलक्षणाद्धयाविदहितस्वर्गपु- 
त्रादि बिषयोपभोगसाधनेन्द्रम्ेयारि कमोधिकारिभ्यो द्विजभ्यद्- 
य्यन्तकायनश्रुतिविहितविन्ञानाभिगमनोपादानेञयाप्रभति भगव- 
स्पाप््येकोपायकरमोधिक्रारिणो युुक्षवो ब्राह्मणा इति नो भयेषाम- 
प्यन्योऽन्यश्ाखाेहितकमाननुष्ठानमनव्रह्मण्यमापादयति । यथा 
चेकाथनशाखाया अपौरुषेयत्वं तथा काहपोरागमपरामाण्य एव 
प्रपञ्चितमिति नेह प्रस्तूयते प्रकृतानां तु भागवतानां साविञ्य- 

नुबचनादित्रयीसम्बन्धस्य स्फुटतरग्रुपलव्िनं तत््यागनिमित्त- 
ब्रा्यत्वादिसन्देहं सहत इति । चतुर्विधं चदं पञ्चरात्रम् । आ- 
गमसिद्धान्तोदिग्यसिद्धान्तस्तन्त्रपिद्धान्तस्तन्वान्तराकद्धान्तशे- 

ति चतुर्विधं चेदं बेदमूरभूतांशस्योपदहंणप् । तदभिप्रायेण 
ह्ुक्तं माभारते । 

प्रहनो बेददृक्षस्य मूभुतो महानयम् इवादि । 
चतुणाश्चैषां रक्षणादिकं श्रीपौष्करादिषु भगवतेव द- 

रितम् । यच्च तेषु चतुषु साधारण्यासाधारण्यार्चोपसंहा्या- 
लुपसेहाय्यीदिकं वक्तव्यम् तत्सम श्रीपश्चरावरक्षासिद्धान्त- 
उ्यवस्थायां सवेपरामरेन साधितमस्माभिरिति तत्रैव त्- 
स्तरः साखतधर््रगो प्तुरनन्येरनुसन्धेय इति नाव प्रवमः । 
एवं स्थिते केवेदादीकपाया आगमबद्याः श्रीपदरानस- 
प्रापराण्ये विरते । तत्र तावत् करपसूत्रं नपपाणम् । इतरब- 
देव कर्पघरूत्रत्वात् । तत्कतुध कर्पषत्रक।रत्वभरसिद्धः वेदाति- 
सद्धत्वद्विदिकमन्त्ेरेव सकलकमेनिधानात् सूत्रान्तराणामपि 
कुण्डसं निवेशलक्षणादिषु कचित् कचित् तदुपजीवनात् वर्णा- ` 
श्रमधमाणामनुद्कं नारायणपरखमरतिषाद् नादेरपि सश्वमूत्वे- 
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न प्रासण्यकटेतुत्वात् । 
हरमेव स्मरन्नित्यं कवपूर्वापरेष्वपि। ६. 
ध्यायन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कमरसु । 

.स्यादिना शौनकादिभिरपि तथेव विधानात् । वंशपरपरया 
= र 

च ब्रंखानमेरधीयपानतया विश्ुवरस्याप्यनगकाशत्वात् । अस्तु 
किमपि तत् इदं तदिति किं नियाप्रकमिति चत् इतरानुपकम्भ- 

स्तदुपलम्मश्च । अन्यथा सवत्र श्चतिस्मृत्यादीनां तथा तया 
सेश्चयप्रसङ्गात् । अःस्त्विदमेव तव् भमाणं च तथापि भागेवादि 
चतुष्कस्य कथे प्रामाण्यमिति चन्न उक्तोत्तरत्वात् । परर्वित्रगी- 

तत्वव्ेदाव्रिरुद्धत्वादेः समत्वात् । पञ्चरात्रपिराधोऽस्तोति चेन्न 

तसे तद भावात् । कतव्य क्रियादिमदस्यापि प्रतिनियताधिकारि- 

विषयत्वेनेवोपपततेः । करपसूत्रपक्रियाभदवत् आगपदिव्यतन्त्रत- 
न्ान्तररूपपञ्चरात्रावान्तर चतुष्कक्रियादेवभागवच्च ' अ{डखिपे- 

धिके श्रीवेष्णवधमशाच्र द्वितयमपि सपप्रमाणतयापात्त द्योरमि 
परस्परप्रापाण्य (पविष्गोस्तन्तरद्विधा परोक्त" मित्यादिषु व्यञ्जितम् 
परस्पराक्षेपवचनानि त॒ उक्षुम्षङकतिचिकापुभिरसरटिष्णुभि- 
रुपक्षिप्तानि वा स्वशाल्पशशाथव्रादरूपाणि तेति न ततो बिसे. 
धः । ननु भागवादिसहिता न कल्पसूत्राणि तथानभ्युषगषात् । ` 
अप्रषिद्धेरयुक्तंश्च । न स्प्रत्यन्तराणि मन्वादिष्वपाठात् त्रत 
प्रसिद्धयाचभावाच् । नच स््रतन्त्रतन्व्रान्तराणि स।ख्ययोमादि- 
सहपाटादरशनात् बेख न सानुबतनाच । तत्कतमां विधामवलम्न्या- 
मीषां पभरामाण्यनुच्यते । मन्वात्रेमागवादिवत् नारदीयादिवच्च 
धभेशाख्तयेतर तेषामपि प्रामाण्यम् । अषटादशादरिषरिगणनस्य 
उपलक्षणतायाः प्रामाणिकंरम्युपगमात् । स्ृत्यन्तरेषु देवोत्सवा- 
दिप्रपञ्चनं नास्तीति चत् माभूत् भपञ्चनं स्वरूप तावद नुज्ञातं त- 
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त्मरपञ्चनपराणाम् । तथापि जीवानामन्ततोऽन्योऽन्यवेषम्यमात्रस्य 
च सारवात्रिकल्वात् निक्रृष्ःधिकाराणे तानीति चेत् न तेष्वन्येषु 
च ब्राह्मण्यकप्रधानत्ववचनात् तथापखब्य्रेश्च । कथं तेषां 
ब्राह्मण्ययिति चत् शान्तं पापम् । श्रवसी पिदधीमहि तथापि च 
वक्तव्यम् । दृश्यन्ते ह्यते वंशपरम्परया वेदमधोयाना दैखानषः 

 घत्रोक्तवैदिकसकलसंस्कारशाछिनो वणौश्रमधपकमटा भगव- 
देकान्ता ब्राह्मणाः । नूनमपीषां ब्राह्यण्येककारणन भागवतत्व- 

नेव विपरीतं बरम््रभीतिब्राह्मणगदभः। अन्यथा वेखानपतकस- 
स्यापि निरधिकारिकलनाप्रापाण्यव्रसङ्कः । अस्तु च तस्ा- 

माण्यं सन्तु च दशान्ते काान्तरे बा तदाधिकारिणः अपी तु 
न त इति चत् दशान्तरादावप्यवं वक्तु शक्यत्वात् विपरीतं वा 
कस्मान्न स्यात् । एवं च सति सूत्रान्तरादिष्वपि कः सपाञासः 
वैखानसानां निक्एन।तिसवचनवादाभ्यां संदहविषयत्वमिति 
चेत् आपषग्रनथस्थतादशवचनाभावात् । भावेऽप्यतषां निङ्ृष्टना- 
वित्वे प्रमाणाभावात् । आगपपरापाण्याक्तसात्तादसमाख्या- 
नि्बहसमत्वात् । नश्चनकार्यः शब्दो नास्ति नच शब्दैक्था- 
दैकयं 'शन्द्भदेनाथमेदो बा । अन्यथा विलीनं ठतीयाश्रमे- 
णापि विवादस्य तु मवादजनजिहास्पन्दमात्राधानस्य सुजरगा 

वरान रादावपि दुशकत्वात् । इतः पूर्व तावन्नास्तीति चेत् 
न अस्यापि विवादस्यानादि्वायोगात् ततः पृवमभावात्। तथा 
च भवतो भविष्यतो वा विवादस्य व्रिव्राद्वाविक्ेषात् ततः प्र 
तेषापरनादवासधसङ्गात् । अस्माकं तावत्तेषु संशया नासी 
चेत् अस्माकं बा किमस्त्यमीषु । क तरिं निदृष्टनात्यन्तरं करि 
परस्मा सु तन्न्यासीक्ृतं येन अस्माभिः मदशेनीयम् । नचास्मा- 
भिरनन्ता दक्षा दरष्टुं शक्याः सम्भवति चाच्छेद्ः। इदानीं क्षत्रै- 
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यवेरय महिष्या दिवत्तषां केषां किञिननामसाम्यमात्रादत्रानुपवेशः 
सम्भवतीति चेत् न अस्या अपि शङ्कायाः सवत्र सुलभत्वात् 
आस्त च वित्वाभिष्ुत्वादीनां साम्यमन्यत्रापि । यद्चैवभ्रति- 
शङ्कामाद्रियतेसतु स्वप्रातापितृचारितानवधारणेन स्वब्राह्यगत्व 
मपि यथाहंमतिशङ्कतेति जितं छखोक।यतेन । 
उक्तं च भगवता। 

अन्ञश्वाश्रहुधानश्च सक्चयात्मा तिनह्यति । 

नायं लोकोऽस्तिन परो न सुखं सञ्च वात्मन इति । 
तत्सिद्धं विशिष्टाधिकारिकं वेदविरुद्धं वेखानसादिस्मरणं 

प्रमाणमिति । यच्च॒ धममशास्ादिष्वष्ठादशादिष्वपार्षंख्यानं न 
तदधिकसैख्याव्यवच्छेदपरम् । अन्येषामपि रिष्टपरिग्रह्मदेर- 
विशिष्टत्वात् । अनुक्तांशद रं नादिनोपजीव्यत्वाचेति । एवं 
सपरिकरा वेदाः प्रमाणामेति सिद्धम् । 

इ छन्दः पादो शब्दश्नाह्खं च वक्त्र 
कसः पाणी ज्योतिष चक्षुषी च। 
शिक्षा घ्राणं श्रात्रमुक्तं निश्क्तं 
वेदस्याङ्गान्याहुरतानिषट्च॥ 
एवं सपारकरेदाधतखनिणंय त्रिष या । (अथातो धमजिज्ञा- 

सा"दत्यारभ्य अनाषत्तिः श्ब्दादनाष्टत्तिः शब्दादित्येवभन्ता 

= विं्तिरक्षणी मीमांसा । तत्र च सहितमेतच्छारीरकं जमिनीयेन 
षोडशलक्षणेनेति शासैकत्वसिद्धिरिति भाष्योपात्तो इत्तिग्रन्थः। 
तच्छरज्ाकरे त्वेवघरुक्तम् । ; 

कमेदेवता ब्रह्मगोचरा सा त्रिधोद्रमौ भूत्रकारतः। 
नेमिनेभुनेः काञ्स्स्तते वादरायणादित्यतः क्रमात् इति॥ 

# ० क न, € ^ ् 

अनयदेवताक्ण्डस्य ज मिनीयत्वकाश्रत्सी यलवोक्ती - 
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ताद्धीन्यादिवरिवक्षया समना्थे गमयितष्ये । तत्र केकाण्डाय- 
मेवे सजुः । 

धमेधामानमेदाङ्पयुक्तिक्रपकरवभिः। 
सातिदेशविशषाहवाधन्त्रपसक्तिभिः इति ॥ 

वेदाथ न्यायाचेन्त्ये प्रथपमवतितं कमे तहवता चा- 
यातः क्षारीरकांशि निरवधिकफल ब्रह्मचिन्ता तद्रू । 
तवाध्याये परस्मिन् स्वयश्रुपतिषदारपन्वयो ऽस्याविरोषो 
मोक्षोपायोऽथ सुक्तिविषयव्रिषयिणो सिद्धसाध्यो द्विकार्थो । 

तत्रा्येऽत्यन्तगूढाविशद विशद तच्छायजोवादित=वा=चः 
पञ्चारस्मृत्यादिकं रक्षतिरदितहतिः काधनान्रेन्दियादेः । 

दोषादोषं तृतीये ऽप्यवरपरगतो माक्तरङ्ञानि चधयो- 
पासानुष्ठान माबोत््रमप्तरणिफलान्यन्तिमे चिन्तितानि । 

विचारात् पूवेमेवात्र प्िपध्ययनं विषः । 
अतो ऽनधीतवेदस्य विचारः शाख्लवाधितः। 
क्रमो विंक्षतिलल्ञिण्या न वैधः किन्तु यौक्तिकः । 
अतो व्युत्रप चिन्तायामनोचियं भरिष्यते ॥ 
एवं विंशतिलक्षणीश्रवरणमननाभ्वां सुषतिष्टितसमस्तश्चा- 

चायस्य पोक्षसाधनतया विपेयं निदिध्यासनं न वाक्यार्धज्- 
लपात्रे तस्य रागव्राप्तश्रवणदिसिद्धत्वात् । अत एव च तस्मिन् 
विशेष बेदनादिमापान्यक्षब्दपयवसानम् । नच निदिष्यास्तना- 
दिकं निषिद्धं वरणीयत्वमव विहितमिति वाच्यम् । स्वतन्वा 
न्यकरदेकवर णक मावस्यापुरुषतन्त्रसेनारिषेयत्वात्। अतस्तद्धः 
तुना भीतिरूपलेनोपासनमेत्र त्रिशिष्यते तथा सति भक्या स्वन- 

न्यया इतिस्मृत्यविराधश्च । तदत्र च निदिध्यासनं भतिरूपं 
प्रकषविरेषात् समाधिः । स दाष्टङ्गः श्लिषु शिष्यते । तावति 

६१ 
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च पातच्जरप्रापाण्यपपि । यागमञ्चीरखनं च बाफछन्पात्रया 
युवतंनौयम् । स्परन्ति च । 

स्वाध्यायाद्योगमामीत योगात्स्वाध्यायमाविक्षेव । 
स्वाध्य(ययोगसम्पर्या परमात्मा प्रकाश्चत इति। 

यत्पुनः श्रूयते । (1 

ग्रन्धरममभ्यस्य मधावी ज्ञ।नविज्ञानतत्परः । 
प्रठाङमिव धान्यार्थी त्यजद्रन्थयष्ेषत इति । 
तन्कोशत्यागाभिपायं न च सादरपटुसस्कारप्रचयससि- 

द्धमधासम्पदः पुरुषस्य कारेन किञ्चित् साट्पप् । मधात्रौति च 
विशिष्यते धीर्धारणावती मेधति च नैवण्डुकाः। अधीपहे च “मेधा 
मनीषे मा विजता समीची भूतस्य पव्यस्यवरुद्य।''इति । यद्रा 

मुक्त प्रायात्यस्तन्निष्पन्न योगपुरुषावेषयमतत् । नहि तस्य शान्नग 
ज्ञातव्यं तदानीमसिति साक्षातृटृतसमस्ततच्छार्थत्वात् । यच्च स्पयेत्। 

शासज्ञानं बहुद्धशे बुद्धेश्च नकारणम् । 
उपदेशाद्धरिं बुद्ध। विरमेत् स्रकभेस्विवि । 
इदं तु तीव्रस्वेगिनामङसास्तिक्रानां च प्रादय बुद्धिचलनहे 

तूनामसच्छाञ्चाणां त्यागाय वा तदा विक्षेषणसाफस्यं धमविदयया. 
स्थानेष्वपि दहि वदहिदरेष्वतिसरम्भो मुयुक्षोरपाद्यत । 

न शब्दश्चाश्चाभिरतस्य मोक्षा 

न चेव रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य 
न छोकचित्तग्रहणे रतस्य इति। 

[> तदेतत् शाब्दं भमेयतक्तवमधिजिगपिषतां भपाणेषु सारं 
तदभावे पुंसः पशभिः सप्रतप्रसङ्गादिति । 

यस्याज्ञा निगतैकटम्यवरभी वास्तव्यपारावती 
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0 यद् भृलास्यवेबदा तिधिशिवस्वरस्थानसुर्षासिका । 

यः सवत्र पथापुरं वितनुते नामानि विश्वाढृति- 
नित्य नः प्रिमातु सक्ैवचमां निष्ठ स नारायणः ॥ 

इति श्रौकवितार्िकर्षिहस्य सवेतन्त्रस्तन्तस्य श्र पद्रङ्कटनाथ- 
स्य वेदान्ताचार्यस्य द्रतिषु न्यायपाग्शुद्धौ शब्दाध्य।ये द्विती- 
यपाहिकम् । २ । २) समाप्रशाध्यायस्तृतीयः | ३। 

स्मृत्यध्भायः । 
परथमपराह्वकम् । 

® (> क 

अथ स्पृतिर्निषूप्यते। संस्कारमात्रजं ज्ञानं स्मृतिरितितछक्ष- 

णम्।ननुस्म्रतिनं पमाणम अक्रि्यपानव्रिषयलात् अनतुमृतित्वात् 
श्रपसम्भवाचेतिचेन्न । स्पृतिपत्रप्रापाण्यस्य प्रथमाह्िके पति 
लिप्तत्वात् । अवराधितवाह्या्थद शनात् । अतीतानागतेवरिषयानुभा- 
नादिवाधपरसङ्गात्। सवेरोकविरो धात् अननुभूेऽथान्तरेऽपि स्मृ- 
तिप्रसङ्गात्। स्परतेरपि सथकाशत्तेऽपि पेधाकारे मस्कारादिपवे- 
्षत्वात् । अथ पूद्रानुभवपुरस्कारेणेव ग्रहणादभामाण्यपिति चेन्न 
स्फृतिपरमोष तदमाबाव् । पपाणतया सपतायां प्रतयभिन्गायां भा- 
वाच्च परतन्त्रत्वादपःवाण्यपिति चेन स्वहेतुपारतन्त्यमात्रस्य सा- 
वत्रिकत्वात् । अनुभवमूखल्वस्य परपाणमूखलस्य च सतिकस्प- 
कादिभिरनकान्तिकत्वात् । संस्कारपात्रजन्यलस्यासाधारण- 
त्वात् । स्वविषयप्रकाशवग्यवहारयोस्तु स्मृतेरपि स्वतन्त्रसरात् । 

श्च्छादिवद्रिषयनियपेऽपि पारतन्त्यमस्तीति चेन्न तद्ूदेवाज्ञानत्व- 

प्रसङ्गात् । ज्ञानमेवहि स्वता विषयमवणपिच्छसि । अत एवि 

नित्ययोरपि ईइवरचिकीषप्रयनयोर्बिंषयानियपाय ज्ञानापेक्षा 
यूष इन्छ(दीनःपपि स्त्रतो विषयमावण्ं ज्ञानत्वं चास्माभिः स्वी- 
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कृतम् । ननु संस्कारवदिति चेन्न तस्यापि स्वहेतुसपानव्रिषयज्ना- 
नोत्पादनक्शक्तस्व भावत्वात् । अतो हेतुनियतवरिषयत्वपेव फलि- 
तम् । तचानुमवेऽपि सपम् 1 तथा च सपानविषयानुभव्रजन्यल- ` 
तद भावाग्यां स्मृत्यनु भवयोः पारतन्ञयस्वातन्त्यव्यवहारो मन्दा- 
नाम् । स्वभामाण्यनिणयादावपि नाचु मवपिक्षत्वनिषैन्धः। स्ववि 
षयप्रकाशनवाधाबिरहादिभिस्तात्सद्धः । गृहीतमात्रग्रादित्वस्या- 

साधारणत्वात् प्राभाकराणामनुमानादो नेयायिकादीनां धारा- 
वाटिकादौ योगसिद्धसर्वज्ञवादिनां द्वितीययोगग्रत्यक्षादौ के. 
घांचदीरवरकवारदेनामनियेश्वरज्ञाने च व्यभिचाराच्च । निष्ध- 
योजनत्वादभामाण्यमिति चन्न वृणादिविषयपत्यक्षादिनाने- 
कान्त्यात् । असिद्धेश्च स्मृत्येव हि जगतां कृताछृतपत्यवेक्ष- 
णादिमिद्धेः । स्पृत्येव हि काव्यानि कवयः कवयन्ति । स्थर 
ञेव हि श्ब्दानुमानयोः ्रदत्तिः। पर भक्तयादिनिष्पत्तिश्च । पृवा- 
लुमवस्यैव तानि प्रयोजनानि इति चेत् । सवैजगदादिकारण- 
स्य ब्रह्मसङ्कटपस्येव किं न स्युः । एवं चानुभवस्यापि न तत्सि- 
द्धिः तत्कारणस्येति वक्तु शक्यलात् । यदुक्तं परज्ञापरित्राणे । 

्ञाताव्मज्ञानरूपत्वात् स्वपमेयप्रहाणतः । 
विषयाञयभिवारित्वेऽप्यपामाण्यं स्पृतेमेतमित्यादि। ` ̀ 
तदप्येतेन परिहृतम् । ममाणव्यवहारामावादपरामाण्यपिति 

चन पामरग्यवदारामावस्यानेकातिन्तकत्वात् । एवं परीक्षक- 
व्यवहारमावस्यापि बिगीतत्वाच्च । सवेपरीक्षकब्यवहाराभावस्य 
चासिद्धः पानमनोदरादौ वादिवागीदरादिभिस्तत्मामाण्वस्योक्त- 
स्वात् । कतिपयपरीक्षकव्यवहारा भावस्यचातिप्रसञ्जकत्वात् । अ- 
पषपादादिव्यवदाराव्यवहारयोबरेहस्पत्यादिव्यवहारादिवदस्ा- ` 
मिनीतीवादरणाव् । इन्द्रपागेन्यादीनां तु सवैसंपरतिपचेरवा- 
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धाच्चादरात् । पाराक्शयादीनां पपाणगणनानधिच्ृततवेन तद्- 
युक्तेरप्रयाजकत्वात् । आगमः परमाणभित्यपि व्यवहाराभवाव् । 

भरेयक्षमतुमान च शाघ्ं च विविधागमम् । इत्यादिषु च भ्र- 
सक्षादिमूरस्मृतेः प्रस्यक्नादिसमानचक्चसेन परथग्ब्यवहाराभावो- 
पपत्तः । प्रमाणहेतुका स्मृतिः प्रमाणमेवाविसवादात् इति । उक्तं च 
न्यायतत्ते स्पृल्युदासौनमेदके चतुथे ऽधिकरणे । अप्रमाणमल- 
त्वे तुभयोरपि नास्ति व्यभिचाराभावेनानधिगतायं प्रमाणमि- 

ति विक्ञेषणस्यायुक्तत्वात् । प्रमिते प्रमिखनुपपात्तः छ दृष्टा 
स्मृती चत् प्रतिङ्ञेव दृष्टान्तः स्यात् ज्ञानान्तरे चेन्नतु जानापि 
इत्यादि । तत्वरनाकरे च । 

यथाथौनिश्चयो मानं चद्धतुश्वेति मूरयः। 
नातिव्यसिः स्मृतो व्याियंथार्थेन हि सा भमा इत्युक्कास्यो- 

तराधेविबरणेऽप्युक्तम् । अनुभूतविषयासम्ममोषः स्मरतिः 
यथा स घट इति । ननु तामपि व्याप्नोति लक्षणं सव्यं तन्याप्नौ 
नातिव्याद्चिः । तस्या अपि छक्ष्यपक्षे निक्षपात् । 

लक्ष्यालक्ष्ये अनालक्ष्य क्षिप्यते लक्षणं कथम् । 

खोके धीव्यवहाराभ्यां रक्ष्यारक्ष्याव्धिं विदुरित्यादि । 
यत्वतुभवः प्रपाण स्मरत्यतिरिक्तं ज्ञानपनुभव इत्यादिना 

स्मृतेरप्रामाण्यभुक्तं श्रीविष्णुचित्तेस्तन्नूनं परमतान्वारोहेण । अत 
एव हि तेः स्वतः प्रामाण्यनिणयदश्ञायामन्यथा व्यवहृतम् । तथा 
हि । तस्मावसिद्धमेतत् भमाणानां यथाथल्लक्षणं प्रापाण्ये गु- 
णादिज्ञानानपेक्षकलतवाव् स्वमपमाणादे वावसीयत स्वक्रीयात् क।र- 
णादेव ज्ञायत इति चेति तथा अथतथालं गुणस्तबादज्ञानानपकषब्गप्षि 
तद्भावे च ज्ञायमानलादित्यादौं । न च हेतोरसिद्धतम् । तथा- 
हि । रजतज्ञानस्यायतथालवं नाम रजतविषयत्वं तच्चाप्तति बा- 
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धके रजतग्राहिगेव ज्ञ(मेनाबगम्पते इयादि । अतो यथावस्थि- 
तवस्तुनिश्च यात्मकमेव भ्रापाण्यं प्रयाणङ्ञानानामासीयात् काः 
रणादेव ज्ञायते न गुगसम्बादज्ञानपयेक्षत इति। तथा प्रपा 
णानां यथावस्थितदस्तुनिश्च याल्मकसमेव प्ापराण्वम् । तदा भासयु- 
क्तयः पूवपषिगोच्यन्ते । सिद्धान्तेऽपि वरितेकदशनपेवेति। य- 
दिचानुमव एव प्रमाणं निश्चितं तन्न युक्तयुषयुक्तं वा । न च सव- 
मनुमवं प्रमाणतया व्यवहरन्ति । पीतल ्रपादिष्वदर्शनात् । 
नापि सवौ स्पृतिप्रपमाणतया प्रपाणमूलस्मृतिषु तदभाष्रात् । 
अग्र्तग्रहणज्चक्तं पभरभाणपनिति वरदंविष्णुपित्राक्तिरपि परमः 

तान्वारहेण नतज्या । यचखागपप्रापाणये प्राक्त । 

प्रमाणान्तरदृष्ायेतरिषयन्यापि शेषी । 
प्रमाणमरत्र ततपूर्वं न चेत् स्वां विगाहत इति। 

इदपप्यनुवादबाक्य स्यान्यपरतया स्वायैापाण्वव्य- 
वच्छेदाधंम् । अन्यथा स्पृतिपरमोषे पुषिततदंक्े वृ्बीचुभव- 
पुरस्कारेण स्राथावगाहनासिद्धेः कथे तत्र॒ स्पृतित्निः 
बन्धनमप्रामाण्यं भविष्यति । यत्तु भाष्ये सन्पाजग्राहिषत्यक्षमि- 
राकरणदश्चायायुक्तम् अश्वे हस्तिने च संवेदनयेरिकविषयत्वन 
उपरितनस्य गृदीतग्राहित्वःद्विगेषा भवच स्मृतिवैशक्षण्यं न स्या- 
दिति न तत्र स्मृतेरभामाण्यं सूचितं प्रकारान्तरेणापि वलक्ष 
ण्यसिद्धेः। वद पक्षया च पसङ्गापपत्तेः। यचापरम्भाष्य इद्धियजन्प- 
नः प्रत्यक्षस्य हेष स्वभावनियमः यत्स्वप्तमकाल्वतिनः पदा- 
थस्य ग्राहकं नतु सर्वेषां ज्ञानानां प्रमाणानां च स्परणा 
नुमानगमयो गिपरत्यक्षादिषु कालान्तरवर्तिनोऽपि व्रहणदशंनादि- 
खादि । तत्रापि परस्यानिष्मसङ्गाय तदभिधायानुधावनेन ` 

विभज्योदाहरणं युक्तम् । यच्च शाखधोन्यविकरणे भाषितं भाव- ` 

नि ~ अ) 
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नाप्रकषपयन्तजन्पनस्तस्य विशदावनासत्वेऽपि पूरवानुभूत- 
विषयस्मृ तिमात्रल्वान्न पामाण्यमिति कुनः प्रत्यक्षतेति । इदमपि 

न साक्षात्सिद्धान्तस्थम् । नच याथाथ्यं तत्र प्रतिक्षिप्तम् । एव. 
मन्यद्पि भाव्यम् | स्पृत्यप्रामाण्यवादिनोऽपि वेशेपिकास्तां या- 
"थाथ्याद्विद्याकोरो पठन्ति । तत एष घ तदकदेशिभिरपि तसाः 
माण्य स्वादकृतापति । 

इति श्रीकविताकरिंकसिहस्य स्वैतन्त्रस्वतन्त्रस्प 

श्र मद्रङ्टनायस्य न्यायपरिणुद्धो स्मृत्यध्याये परथमपाहिकम् ४।१ 

एवे तावद्विबोचतं प्रमाणम् । चाबांकास्तु परत्यक्षमेकं प्र 
माणापित्याहुः । तेष्वे३ केचिद नुभानस्य पस्यक्षेऽन्तभौ वमिच्छन्ति। 
काचत्वपरामाण्यम् । परत्य्षपनुमानं च काणादाः सौगताश्च । 
तत्र पूरये शब्दस्यानुमनेऽनन्तभावपाहूुः । परे तु केचिदन्तभावं 
केचिदपापाण्यप्् । ते चागमं च सांख्याः भूषणपरतातुवर्तिनश्च 
तत्र बेदस्यानदित्वं पूर्वे परिजग्रहुः । उत्तरे त्वीदवरखष्टतां 
तानि च स्थृतिं च वैशेषिकेकदेशिनो ऽस्मत्सिद्धान्तैकदशिनश 

 स्प्रृतिरहितानि सोपपानानि तान्यक्षपादष्ूचस्तरःरस्यानुसारिण+। 
तान्यव सायौपच्तिकानि प्राभाकराः । अनुपकन्धिषष्ठानि ताभ्येव 
तोतातिताः । तत्परोभनरुचयो पायावादिनश्च । तान्येव स- 
म्भवेतिद्ययुक्तानि पुराणश्चरणाः । अद्तनपरमाणपरिग्रहोष- 
कञ्मप्रक्रिययम् । अनन्त पूवापरकारे कः किमङ्गाङ्गयात् किं 
वा षहिष्छर्यादिति को जानात्यन्यत्र कृर्स्नसाक्षाकारिणस्त- 

, दकस्पादेवाव् इह च न्युनवादेनस्तदबषरे निरस्ताः । अ- 
पिकतया परामिपतानां तु अन्तमोवो वक्तव्यः । तत्र यथा 
पत्यभिज्ञादोनां भद्क्षादिष्येव निवेश इष्यते एवमन्येषामपि 
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भत्यभिज्ञा तावत् ग्रहणारिमकेवेत्यके तथाहि पत्यभिज्ञायापपि स्मृ 
तिरनुभव इत्य॑श्चमेदोऽस्तीति चदित्याशङ्खय प्रत्युक्तं श्री विष्णु विततैः 
यदि विषयमरदस्तदा अंशमेद : संभवेत् नह्य रस्मिनरथे ज्ञानां शद्रयं सं - 
भवत् । एेक्यमेवषहि निरंश पराभिज्नापरत्यक्षत्रिषयः। कथं तेस्कारोऽ 
पराक्षधीजनक इति चन्न । चक्षुरादीद्िधसहक्रतस्य संस्कारस्य 
्ातुरेक्यात् । तदिदमित्यपरोक्षधीहेतुतबोपपततेः । अपरोक्र्भि- 
क्यसाधिक्रा । | 

सापरत्ययिज्ञा सोऽयं वे पुमानित्येव मादिका। 
संस्कारमात्रजन्यत्वान्न स्मृति्मानमव तत् इति । 
दीपे च अतुस्परतश् इति सूत्रे माषितप् । प्रत्याभि- 

ज्ञानाच्च न धटदेः क्षणिकत्वं तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञा 
यते भरत्यभिज्ञा हि नामातीतवतंमानकालवरत्येकवस्तुरिष- 
यमेकं प्रत्यक्षङ्नानम् तस्य कालद्रयसम्बन्धविशिष्टपेकमेव व- 
स्तु व्रिषयः। नच तदित्यश्चःस्मरणपिद पशश ग्रहणम् अर्तातस्तम्ब- 
न्धिनीन्द्रियसंमयोगाभावात् इति वाच्यम् । तदिदमिति सामाना- 

धिकरण्येन ग्रहणस्येकत्वस्फुरणात् । पृवानुभवजनित्तसंस्कारस- 
चिवेद्दियसप्रयागयुक्तस्य पुरुषस्य तथः ग्रहणमरुप्ययत एष । अन््रय- 
व्यतिरेकाधीनं हि सवत्र सामग्रीपरिकलपनमिति। अन्येत्व्र धी- 
मेदबाध्यपरिहारौ मत्वा तदिदमंशयोस्तदश्े संस्कारान्वयब्य- 
तिरेकानुविधानदकंनाद् परोक्षरूपतया इदमेशे च उमयात्मकल्वमा- 
हु; ।तन्पते सस्काराथीनमकाशचा स्मृतिरिति कक्षणम् । अपरोक्ष- 
ज्ञानं परत्यक्षम उभयलक्षणयोगात् परत्यभिज्ञायाञरुभयासकत्व- 
मिति । अभ्युपगन्तव्यं चास्पीतसद्धान्तिभिः सर्वैः प्रत्यक्ष. 
तरज्ञानानां परोक्षापरोक्षरूपत्वं स्वयं भकाशात्वात् स्ज्ञानानां 
वेध तरांशपिक्षया च मत्यक्षत्वात् । उक्तं चेद श्रीविष्णुचित्त. 
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रपि स्वपरकाशकं बिषयप्रकाशकं चैकमेव सानम् । तत्र 
स्प्रतिरनुभूतिरिति कुतो भेद इति परिचोद्य भरकाज्ञमान- 
भेदादिति ब्रूषः । यथा गौरयमित्येकस्मिनेव ज्ञाने भरकारमका- 
रित्रिषयमेदेन ज्ञानांश्रमदः । यथा च घटपरावित्येकस्मि- 
न्व ज्ञाने ऽज्मेदः । यथा वा पराभ्युपगतश्चमन्ञनि ष्वधिष्ठानांचे 
भामाण्यमित्रत्राप्रामाण्यं चंति परिहाराव । तथा स्मृतेः स्वभ- 
काशांशोऽपि सस्कारमात्रज एवेद्ियादिप्रतिनियतकारणान्त- 
राभावादिति परिचोद नैवं ज्ञानानां भ्रकाशषमानत्वस्य स्वाभा- 
विकलरादिति परिहारा । तस्मात्सवत्र विषयपिक्षयैवापरोक्ष- 
त्वानुमितितवस्मृतित्वादिविमागः । जातिसंकरासंकारा दि 
तु दशेनादरनाभ्यां व्यवस्थाप्यमोपाधिकसंस्कारादिवच्च ` । 
तदेबमुभयात्मकत्वोपपचेः परत्यभिज्ञप्युमयासिकेति । 

भरत्यभिज्ञाप्यमिङ्गावत् त्रिधा चाक्षादिमेदतः। 
तत्तत्सेस्कार सम्भदमूखत्वाननेदधा भवेत् ॥ 
परत्यक्षतोक्तिर्दीपादो पदश्चनपरेष्यताम् । 
नहि लिङ्गादिभिः सोऽयमिति ज्ञानं न जायते ॥ 
वाब्दजं प्रत्याभिज्ञानमुपजीव्य प्वतेते। 
लाखान्तराधिकरणन्यायश्च क्रतुवि्ययोः ॥ 
दीपादिष्विव सवत्र वाधकादेरसम्भवात् । 
बीगीतं प्रत्यभिज्ञाने पमाणं सविकटपवत् ॥ 
करणाकरणादीनां कालमेदादयपाधितः । 
अविरोधान्न जीवाद् शक्यते मेदकस्पनम् ॥ 
अन्यथा देश्रमेदेन करणाकरणादिमिः। 
एकं जगति नेव स्यादिति स्यात् सवैशुन्यत्ता ॥ 
तस्पराद्विरुद्ध संस्पषटविषयभ्रत्यमिज्ञया । 

६२ 
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सिथ्रत्वमात्यनां सिद्धं बाह्यानामपि वास्तवम् ॥ 

भतिसन्धानमप्यात्मगोचरं परत्यभिज्ञाविशेष एव । योऽद- 
मद्रक्षं घ एव स्पृशामीत्येवमादिरूपत्वात् । प्रतिसन्धिरथद्र 
यविषेकबुद्धिरिव्येके । तत्रापि पृथगनुभूतानेकाथंगाोचरेककते 
केकबुद्धिरिति पूरणीयमिति । संवादो नाम ज्ञानजात्यन्तर- 
मिति केचित् । तदयुक्तं सख्यान्तरासम्भवात् । यत्तु वरदविष्णु- 
मशरेरक्तं गदी ताये विषयं शब्दकारणकं. ज्ञानं संवाद इति । 
तदपि शाब्दावान्तरभदे संज्ञाविरेषनिवेशपात्रपरम् । नहि शृहीता- 
थेविषयत्वे शब्दशक्तिपसरूतत्वमपेति । गरदीतमाज्रगोचरभमा- 
णान्तरेऽपि तदन्यत्वप्रसंगात् । भवति हि पव्तोऽयमभ्निमानि- 
ति शब्दश्रवणानन्तरं धृष परामृरतोऽपि तादृशी बुद्धिः । तथा 
द्ितीययोगिपत्य्षादावपि द्रष्टव्यम् । अनपेत्षितत्वादिकमपि 
शरुतविषयानुमानादौ सप् । नचपेक्षायत्तं प्रामाण्यं मेदो ऽबे- 
दो वा तृणादिभव्यक्षस्यापि तथा प्रस्रगादि्युक्तम् । किमर्धं त- 
हिं वेदानां वेदान्तानां चाभाप्तविषयत्वे सम्यत इति चेत् 
अतथाप्राप्तौ सराक्षासामाण्यप्रसगात् । तथापराक्तावष्युपेक्षितत- 
या. परक्षावद्धि्निरथंकपयासरमारिभिस्त्याज्यत्वापातेन फरतो- 
ऽप्रामाण्यप्रसंगादिति परय । उपमानपपि यदि गृह्यमाणपदार्थ- 

गतसादृहपव्रिज्नानात् स्मयमाणपदार्थगतसादश््यविज्ञानं तदा 
स्पतिः । तत्तद्रस्तुसस्थानविङ्षाद्यतिरिक्तस्य सादश्यस्याभावा- ` 

त् । तस्य च पूवदृष्तरात् स्पयैमाणलताच । व्यवहारोऽप्यस्त्व- 
प॑स्तत्तन्वहारवत् परतिसम्बन्धिविज्ञेषपरामर्चोपाधिकः । य- 
द्रा यो यत् सदशः स तद्गतपादश्यप्रतियागी यथा मिथः स्व- 

हस्ताविति व्या्निसिद्धो गौरेतव सदशः एतद्गत्सादृश्यप्रति- ` 
योगि्वादितच्यनुमानात् स्मय॑माणगतसादव्यक्षिद्धिः । अन्यया चर- 
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दयमाणगतवेसादृर्यज्ञानात् स्मय॑माणगतवरेसादृहयप्रतीतिरपि माना- 
न्तरं स्यात् ! सा चेदथ।पत्निः सादृर्यधीरपि तथा किन्न स्या- 
दिति । अथवा युगपदेव तरसटशोऽयपिति परत्थयेनेवाभयवति- 
सादृश्यस्परणान्न तद्धेतुकम् । अन्यथा परथगनुभूतयास्तदानीमप- 
तीतसादश्ययोः परस्तादयुगपत् स्मयेमाणयोयुगपदेव भरतीयमान- 
सादश्ययोः को निवोहः। अत्रापि वा प्रमाणान्तरं करप्यते। यथा 
गोस्तथा गवयः गोषदुद्विशषफो न भवयन्वः दीधग्रीवः प्ररम्वो- 
ठो विकरङ्कतिः षञ्चुः कमेक इति तु साधम्यवेधम्यधपमा- 
तरविषयम् । त्रिविधमप्यतिदेशवाक्यफागप एव । पततु श्रुतातिदे- 
वाक्यस्य गवयादौ अतिदेशवाक्यार्थप्रयभिज्ञानघुपपानं तच 
व्युत्पत्तिफलमिति । तदप्यनुपपन्न प्रागेव व्युत्पत्तिसिद्ध्ः । यत्न 

स!दृश्यस्य निपित्तत्वात् निपित्तस्याप्रतीतः । 
समयो दुग्रहः पूं शब्दे नाजुमयापि वा इति ॥ 
तत्र निमित्तस्याप्रतीतित इति त्वसिद्धं गवयत्वादेरेव जा- 

तिविशेषस्य गोसादश्याकरोपटक्षितस्य प्रथमपेव वाक्या्थतया 
भ्रतीतेः गोस्ारस्योपलक्षितः कथ्चिखथविक्षेषो गवय इति हि 

` प्रतीतिः । पश्चात् प्र्यक्षिततगवयस्य तद्रैशचमात्रमेव । उक्तं च 
विष्णुचित्तेः । गोसदशो गवय इति गोसादश्येकाधिकरणं 

सामान्यं वाच्यमिति व्युखन्नं प्रथमं वाक्याथेतया प्र्ततः गो. 
काद्य परक्षितस्यानिणये पश्वादप्यनिणैयः । अन्यथा निणेये 
तथा पश्चादपि ततो वाक्यश्रवणवेखायामेव निर्णातमिति । एवं 
चानभ्युयगमे कथमिन्द्रादिक्ञञ्दव्युत्पत्तिः । न्यत्र निमित्तभूत- 
संस्थानविशेषादिदष्टिः । नच नित्यं तत्राव्युत्पत्तिः तदथवि- 

` रिष्टवाक्यार्थावोधापातात् । एषं नित्यातीन्दियविषयतेस्का- 
ररापादिशब्दानामपि नित्यमव्धुत्त्तिरेव स्यात्। तत्र चेत् कथचि- 
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त् तर्भिवाहः तथात्रापि तत्सद्धेनोपमानमतिरिक्तमिति । अ्था- 
पत्तिस्त्वनुमानमेव तथा ह्यनुपपद्यमानदरशनादु पपादककल्पनं नाम 
व्याप्यान्यापकज्ानम् । अन्याप्यस्य तेन विनानुपपद्यपान- 
त्वाभावात् । अन्यापकस्य च तदुपपादकलायामादिति भरभाण- 
दयविरोषे सति त्रिषयव्यवस्थापनमथांपत्तिरित्यपि न वाच्यम् । 
भमणयोः सतोविराधामाव्रात् । विषदयोरपि भ्राषाण्वायोगा- 
त् । ननु देवदत्तस्य जीवने इतश्ितूत्रपाणास्तीते जीवता क- 
चित् स्थातव्यमिति अविदाषेम देशसामान्यप्तम्बन्धावगतां श्र 
इमप्यास्कन्दन्त्यां सत्या प्रत्यक्षच ग्रह तद् भावं प्रतिपादयतः स्प- 

ष्ठो विरोधः । अतस्तच्छान्त्यः बहिभावकरपनपथापात्तिरि- 
ति। मेवे कचिदिति त्रिदितस्य जीवनस्य नियमाभावाद् । बदहि- 
व्रि्यमानता संदेहे निश्चयरूपेण गृहाभावप्रत्यक्षेण भरतिस्पद्धितुष- 
सामथ्यात् । नच विरुदधत्रिषययोव।स्तवं कुत्रापि समवलत्वं 
समस्ति उभयाप्रामाण्ये तु कथचित्स्यात् । आभिपानिकवरसा- 
स्येऽपि तयेव यदा वेषम्यग्रहस्तदा तत एव दखावलिद्धौ कि 
मथापस्या साध्यम्] अतः केवखनिरवकाशविरोधिविशेषसनिधौ 
सति सावकाशं सापन्यं संकोचयित्तव्यमिति व्यवस्था स्यात् | 
सापि तथेव व्याप्धिरिति .अनुमानषरमवञन्यथाविरोधिविष- 
यत्याय इवावेरोधिविशेषपयेवसानादावपि मानान्तरक्टप्निः 
किंन स्याद् | एवमनभ्युपगमे च धुमानुमानाद्त्रप्यथ।पत्ति- 
त्वपसंमः । अधरं विनानुपपद्यपानलस्य खिङ्गष्यक्षरूपध- 
माणद्रयविरोधस्य च वक्कुं शक्यत्वव । धूमो हि काणभूतं 
बन्हिमाक्षिपति भरतिक्षिपति तु भत्यक्षपिति विरोधे पवैतार्वाय्- ` 

[क 4 १ 

भाग बन्हूारति व्यवस्थाकल्पनस्यायथापात्ततव स्यात् । च्याप्वु 

{निरूपणमरन्त्रण गप्रकतागमकस्यद धम्रान्तरयागितया गम्यते 
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इत्यादिभेदास्त्वाश्चामात्रकसिता इति । उक्तं च श्रीविष्णुचि 
ततेरथ(पन्तिरनुमानमिव्यादि । केचिन्न केवखव्यत्तिरेकिणि अ 
थापात्तिसेज्ञां निवेशयन्ति तस्य पागेव निरासान् प्रमाणवगा- 
लुभवेश्रः । अनुभवेरोऽपि वा न पृथक्त्वम् । यत्वागमपभरामाण्ये 
अञुभवघरेन्द्रियलिङ्गशब्दपदशान्यथातुपपयमाना्पूवैक इत्या- 
दि षूपमानार्थापत्तिपरिग्रहः भतिभाति तदपि पूर्वपक्परदे- 
शगतत्वान्न सिद्धान्तत्वाय कलते । अभावस्तवस्मन्मते भा- 
वान्तरात्मा । स चाक्षादिभियंथाप्तमवं सिध्यति । अभाव 
त्मना तु ग्रहणेऽपि प्रतियोगिस्मरणादि सहकारि सहितानि तान्येव 
प्रमाणानीति न तदतिरिक्तकर्पन।वकशः । अत एव हि प्रातगे- 
जाभावादिविज्ञानमपि निव्यूढम् । दृष्ट एव हि देशकालतस- 
गादिविजञेषः पश्वात्पतियोगिस्परणादिमतः पुरुषस्य तदभावा- 
त्मना धियमधिरोहति स्मतैव्यस्य स्मरणाभवाद्रा तत्र तदमावा- 
दजुमानम् । एवमतिरिक्तामावपक्षेऽपि निभूंखा पमाणान्तरक्टृन्निः 
सधटं भूतरमितिवत् अघटं भूतलमित्यपि ह्यपरोक्षपतीतिः नचाधि- 
करणग्रहणोपक्षाणमिन्द्रियं गुणादिष्वपि प्रसंगात् । अत्िरेक- 
वदनतिरेकेऽप्यविज्ञातकरणतादीन्यनुमानानि च छुखभानीति । 
संभवोऽप्यनुमानमेत्र सहस्रे क्षतं स्मवति इत्यादेः पूर्वानुभू- 
तसदहसश्चतव्यप्नर्बोधनलात् सेभवति क्षत्रिये शोयमित्यादेः सै. 
देहार्मकसेनापरामाण्यात् । अविराधानि श्वयदूपत्वेऽपि तदविरोध- 

` निश्वायकथमाणान्तरे विश्रमः । एेति्यन्तु भ्रपाणमूकं चेत् 

आगमः । तदाभासमूं चेत् तदाभासः एवं चेष्टाटिप्यक्षरादि- 
कमपि अभिप्रायवणेविशेषाद्विनामूतमनुमानमेतव । चेष्टायां 
तु वरदनारायणगद्ररकैरेवयुक्तम् । 

शाब्दस्य व्यवहारस्यातुकारश्चष्टयापि हि। 
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क्रियते शाब्दविज्नानयोगिनां स्वा्थवोधिका ॥ ̀  
अनादिव्यवहारेषु चेष्टाविज्ञातश्चक्तिकाः। 
वाोधेकाः स्थुयेथाध्यक्षमिति चेद्धतोपत्म् । 
चेष्टा गिरवा सवकायाः परमरत्यायनाय हि ॥ 
अनादयो गिरापेवानादिता ञ्यायसीसदा । 
चेष्टा सामयिकी चाब्दन्यवहारानु्ारिणी । 
अस्येवं बोधिके त्येवं भरतस्यागमे स्थिता ॥ 
दश्यतेऽनादिराम्नायः स्म्यमाणप्रणेतृकः । 
इत्यादि । तच्छरत्राकरसरवयुक्तम् । व्युत्पन्नवाध्यत्राधक- ` 

नियमं चत् चेष्टितं शब्दम् । अनियतपपि सह दष्टयःस्पारकमि- ` 
ति न पृथगेष्टव्यमिति । छिप्यक्षरेषु सयं गकारोऽयं ककार ` 

` इति वणोर्पना ज्ञानमप्राणमेव । एतेन चिह्न इदमक्षरं नानीदी- 
 त्याद्यभिप्रायेण छिप्यक्षरसम्बन्धग्राहकाणां प्रह्रत्तिः । तत एव च 
व्याप्निसिद्धिः । एषा छिपिरेतद्रणविशेषाभिभायपूविका च- ` 
मादिरदितवणेपरत्ययवत् पुरुषलिखितेतद्िपित्रित् = सैप्रतिष- ` 
ननव्युत्पत्तिकार्टीनलिपिवदित्यादिरूपः प्रयोगो द्रष्टव्यः । यत्तः ` 
भरतिभायाभ्चुक्तं तत्वरनाकर । = 

नतु च प्रतिभा काचिच्थाथां मानपिष्यताम् । 
बाद्यथनरपेक्ष्पेण बाह्यज्ञानक्षपस्तु सा ॥ 

 विशिष्टकाटपुरूषादयपेक्षोत्कषेषम्भवा । ` 
सत्यं काटादिभेदस्तु दुर्विवेचोऽस्मदादिभिः ॥ 
सन्नप्यसौं व्यवहृतो नोपयोगीत्युपेकष्ते । 
भरतिभायाः फं दृष्टं यदा भरमाण्यनि्यः ॥ 
तदान्यतः कृताथंसरात् प्रेष्यते न परीक्षकैः । 
पुण्येषु पुरपेष्वेषा भूयिष्ठं सत्यदर्विनी ॥ ̀  
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तस्मात् पतेञ्जछिः प्राह प्रतिभा चति तां प्रपाम् इति । 
तदपि प्रागुक्त योणिप्रत्यक्षविक्षषविषयमेव । नन्वेवं त- 

दपि भरमाणत्रितं चतुष्ट बानुपपन्नं प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण द्वि 
` स्वस्यैव युक्तत्वादिति चन्नातिमरसंगात् । तथादि। 

हुष्वेककयुद्धत्य तदन्येष्वेकराश्यतः । 
दरेधक्लृप्नो घटादावप्येवमेव भरसञ्ञ्यते ॥ 
अनुमाननुमानस्वज्ञब्दाश्चब्द विभागतः । 
प्रमाणद्विसवमेवं ते वद किंवान रोचते॥ 
प्रत्यक्षस्य तदन्याभ्यां वेजास्यग्रहणाथ्दि । 
तयोरपि स्वतराभ्यां वैजात्यं स्फुटमेव नः ॥ 
अतो ऽक्षखिङ्गरब्दाख्यासापारणनिदानतः । 
उपलष्ष्यं प्रपाच्रिखं चतुष्ट वापि संस्मृ)! ॥ 
स्पषटपस्पष्ट पिति च जैना यदैदेधमूचिरे । 
तस्पस्यक्षपरोक्षत्वविमागान्न विश्षिष्यते ॥ 
अतो न तावति देष साधिते विवदामहे । 
परोक्षस्येक मानत्वं दुर्वचं भेदसाधनात् ॥ 
नन्वध्यक्षेऽपि भेदोऽस्ति बाह्यान्तर विभागतः । 
देव्यादिग्यतया चश्ुःश्रोव्रादिभिदयापि च॥ 

` तद्रसपरोक्षस्येकस्य प्रमाणस्य विभागतः। 
अनुमानागमाभेदा कथं नाभ्युपगम्यते ॥ 
दत्तोत्तरमिदं कंच दषटमेतच्छरतं तिदम् । 
एतचखनु पितं चति छोकोक्तिरपि साक्षिणी ॥ 
यतः कुतचित्साधम्यं वेधम्थमपि केनचित् । 
सर्वत्र सुलभं कापपिहापि परिग्र्यते ॥ 
अतः स्पृत्यनुभूत्याख्यवि भागादपि नोचितम् । 

[> 

प्रमाणद्विलमित्येवं पागुक्तेव सुपद्ति; ॥ 
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त्रििधोऽनुभवश्रैव तन्भूखा च तथा स्पतिः । 
इति षोढात्रिमागेतु न विमन्यापहेवयम् ॥ 
अयुभूतिविभागेन तन्माया स्मृतेरपि । 
विभागस्य गताथत्वादैकराइयमुदाहतम् ॥ 
अतो हि तस्यास्तन्भूषेष्वन्तभा विवक्षया । 
प्रामाणवर्गे जितेन प्राचः कचिद्िविश्चते ॥ 
एवमन्यदपि चिन्त्यमिति । नन्वनेन रकधमाणाचिन्ताथह्े- 

शेन अविमृश्यापि ् 
पञ्वादीनामिव मनुष्यादीनामपि लोकिकेष्वर्थेषु प्रदत्तिनिषटत्ति- 
तल्रयोजनादिकं निरुपद्रवं सिध्यति । अलोकिकेष्वपि तत्तद्वि- 
धायकैस्तदनुग्राकेश्च कल्पसूत्रादिभिश्वारिताथ्यधियां किमने- 
न पिषटपेषणादिकसेन परथाविमर्शेनेति चेन्यैवम् । 

अ्रकाशोपरोघाय तत्वोपणु्रमिच्छताम् । 
अषरिप्याससिद्धये च विचिन्त्या मानपद्धतिः ॥ 
प्रतिसंधाय च फक पारम्भाहिकद रितम् । 
साध्यप्रमेयपशचुद्धे साङ्ग माने परिश्रमः ॥ 
प्रत्यल्षितसमस्ता्थयोगीन्दरेरपि लङ्कयते । ५६ 

 भ्रमाणपुवमारुद्यं त विप्टवसागरः ॥ 
तस्मादुक्त रीत्या शुद्धिः कतेव्येति । 
शुद्धन्यायनिषेत्रिता श्रुति्धिरः ज्ुदधान्तसिद्धान्तिनीं 
मद्राणां प्रतिपादनाय जयतु प्रसक्षतामन्षताम् । 
पत्यं नित्यरसे सपं करुणया पातित्रतीविभ्रती 
सवरग्रन्यित्िमोचनी भगवती सा मे समीची कृतिः ॥ 

इतिश्रीकवरिताकिंक सिंहस्यसवेतृनत् स्वतन्त्रस्य श्रीमदर्टनाथ- 
स्य वेदान्ताचायेस्य कृतिषु न्यायपरिशद्धोस्पृत्यध्याये 

द्ितीयमाह्िकम् ।४।२॥। 
समप्तथतुर्थोऽध्यायः ॥ 2 ॥ 
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एवं सपरिकरं प्रमाणं विशोधितम् अथ प्रमेयं भ्रदश्चयापः 
तन्न यत्पुनः षटूसप्तादिरूपेण पदार्थान् बिभञ्य वैरोषिकादयश्ि- 
न्तयन्ति तन्न साक्षाद्पवगाङ्गमिति तेरेवाभ्युपेतम् । अथ च- 

विद्यमानपरियागादसतां च परिग्रहात् । 
व्याभोहननिमशौस्ते बहिष्काया सुयु्षुभिः ॥ 
साबान्तर विभागेषु तत्तचिन्ताश्रमष्विह् । 
अविस्तराय दिं दाषाणापमिदष्परहे ॥ 
यत्तव्राहुः अभिधेयः पदाथः म च भावाभाव्रमेदेन द्विषति 

तत्तावत् ““व्यपदेशान्नेतिचेन्न घमोन्तरेण वाक्यशेषायुक्तेः शब्दा- 
न्तरा" इत्यारम्भणाधिकरणसूत्रेणाभावस्प पराभ्युपगताभावा- 
भावस्येव भावान्तरत्वसमथेनात् परतिक्षिप्तम् । यदपि च द्रव्य 
गुणकमेसामान्यविरषक्तपवायस्ूपेण भावरूपाणां पदाथौनां षोढा 
परिसंख्यानं तद पि बेदेपिकाधिकरणे“समनवरायाभ्युपगमाच साम्या- 
दनवस्थिते'रिति सूतरकरेरेव पमवायारूपपद्ायेदूवणे न परास्तमू 
 अमावतदधिकर गयो विंशेषणावेरोष्य भावसं निधिविशेषादिश्द- 
वाच्यसेबन्धान्तरानुमानमपि समवायदूषणच्छाययेव द् वितमेव 

 यश्चान्योऽन्यप्रत्यन्ततुस्येषु मुक्तात्पादिषु मिथो उयावृत्तधीजनन।- 

य द्रव्यस्वादिहेतुना विज्ञेषाख्यः पदाथः कर्पते सोऽपि तुल्यः 
न्यायतया सूजकारेदृषितमाय एव । “पहदीववद्रा स्वपारिमण्ड- 
छाभ्या"'पिति अनुपपनपरपाणुद्रणुकादिमक्रियानिदश्ेननन्ये- 

षामपि तदभ्यु\गतानामनुपपन्नसस्य सुचिततरा्च । अपि व 
 निस्येषु द्रभ्येषु तावनज्नातिगुणादिमिरेव उ्याष्टतधीः मिध्यतीति 
। निस्येषु हि विशेषोऽन्यः कस्प्यते यथाहुः“ नित्यद्रव्यरत्तयोऽन्त्या 

विशेषा"'ईति तथापि वेदान्तिमिरदिभ्संज्ञकविथुपदायान्तरानभ्यु 

 ममाद्ाकाशस्य च कायेत्वादि श्रुतेः पृतिव्रिकारभूतपथिन्या- 
६३ | 
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दशविहपातिरिक्तपरमाणुजालपतिक्षेपात्तथाविषपरपाणूनां चा- ` 
वस्थाप्रवाहस्यानादयनन्तत्वान्न तत्र व्रिशेषक्टश्धिः । ततः काला- 
रमानौ परि्िष्येते तत्रापि चेतनानां न काछतस्वमान्मतया भाति 
क्षणटवाद्यवस्थापरपरायेगित्वपराक्त्वाचेतनत्वादििरेव तस्मात् 
स्वेषां स्वेभ्यथतस्यग्याटृत्तधीस भवात्। अन्यथान्येनापि करिपितेन 
तद समव्रपरसगात् । अुक्तास्पपरिशेषे तत्रापि जीवेकवरयोरणुत्विभु- 
स्वानियाम्यत् नियन्तृन्वाधेयत्वाधारत्वविशेष णत्व विक्ञष्यल्वशेषत- ` 
शेषित्वश्चरीरित्वश्षररित्वादेभिरनेकविपैधममदेन्याटतधीषिद्धौ 
किमन्येन विशेषेण । तदत्यन्तसाम्यवत्सु सुक्तषु नित्येष्वपि हि. 
ततसाम्यस्थेव सेरक्षणाय र्विग्राहकसिद्धाः यावदात्मभाव्रिनस्तते ` 
विक्ञेषा न परित्यक्ताः । नचश्वरदरेतं येनेश्वराणां भियो व्याष्रत्त- 
भरतीत्यै रोषे कस्पयिष्ापः | एकस्येव सवेदेशकािष्वेकातपत्र- 
तया सर्वश्रुतिसिद्धत्वात् अस्यैव च सामान्यजञब्द विंशेषदाभ्देश्च रू- 
दितो योगतस्तत्तद्म्तुविशिष्टतवादिना च तत्तत्यकरणानुयुणे शा- 

रीरके भरतिपच्तवस्थापनात् । जीवेष्वपि बद्धानां मिथो मेदस्तत्त- 
त्सुखदुःखधीच्छावे चेत्येण व्यक्तः । बद्धमुक्त यो किञिजङ्गत्व- 
सवेज्ञत्वादिभिञंक्तानां नियानं च विश॒द्धेरादिमरानादिभ- 
्वाभ्यामेव विभक्तधी सेभवः । युक्तदश्षायां नित्येभ्यः कषवै- 
षम्यमिति चेत कतेन प्राक्तनेन तत्तदात्मवतिंतया भत्याक्षितेन 
गुणादिभदेन तदन्यव्याचरत्तिसिद्धेः। सिद्धेरपि तव्यवहारे पाक्त ` 
नोपाविभेदेरेव तत्तत्ममाणप्रमितेः पभरतिसंहितैः सर्वनिर्वाहात् । ` 
एतन युक्तानां मिथो विभक्तबुद्धरपि निन्यूढा । नहि तेषाम. 
कद्पः प्राक्तनः संसारः विषमा्पाकसमयानायकंख्यातक्म- 
भर बाहवैचित्यप्रतिनियतदेश्काटस्वरूपद्ुखदुःखतत्कारणादिस- 
ततेरेष मिथोव्यावतकत्वात । तदत्यन्तविभागो हि तव काख्वर्ति- 
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नैष धर्मेणेति न नियमः । अतत्काङ्तिनापि तजिष्ठतोष 
कछभ्यपानेन तस्षिद्धेः। नद्यतीतः संप्रारो युक्तातमस्वरूपषुपलभ- 
मानेर्नोपलभ्यते । उपकभ्यमानो बान्यनिष्ठः प्रतिभाति । अथ 
नित्येषु मिथः का वातां सापि कुशछेवं । तेषामपि हि सत्यसं 
कर्पानां विचित्राः सकसपच्छादय म्व टस्थेवानियतदेशकारूवरि 
षयाः पयेनुयोज्यसपर्रीक। अन।यनन्तसन्तानवन्तः बन्तते इति 
किमन्येन विषेण. । अपिच यदशषने यत्र यदारोपो न 
भवति स हि तस्यततो मेदः स एवे च विशेषः सचेत् स्वरूपः 
भूतोऽदंत्वपादिरूपेण मातः परारोपं प्रतिरुन्ध्यात् करनतोऽन्यः 
स्ततो विजेषस्वस्य । एवमनभ्युपगमे विरेषर्ड्प्रादपि का गति 
श्चषिकस्य । स्वपरनिवंहकास्ते विशेषा इति चेत् कितव अरि 
च पृथक्त्वे ्रियमाने कि ते विंशेषैः। पृथक्त्वस्य कज।तिसंग्रदीतला- 
न्न ततोऽपि व्यारृत्तर्धरिपति चेत् तर्हिं ततो नकचिदपि स्यात्। बि. 
हेषेष्यपि वा विशचेषत्वाक्रान्तेषु कस्ते निस्तारः । विरेषतवं नाप 
जातिनस्तीतिवेत् 1 तव् उपाधिरिति चेत् कं ततो न संग्रहः। 
तथा सति चिदपि तन्निवन्धन।नुदचधी मङ्गपरसेगात् । एवप- 
न्योऽन्यामव्रेनापि गताथेता दुस्तरेति परास्तः पराभिपतविशेषः। 
सामान्यमपि परोक्तं परूत्रकारेरेव निरस्तप्रायम्। तथाहि ̂ तदन- 
न्यत्वमारम्भणशन्दादिम्यः इत्यादिभिः पत्रैः कायदश्चायाग्रुषा- 
द्ानस्यावस्थान्तरापत्तिमात्रमेव न पुनः पराभिमतमवयनव्यारूपर 
द्रव्यमस्तीति समर्थनात् घटाच्चवयव्यभावे तदाश्चेनघटला- 
दिसापान्पमवयत्रिसपवेततयाभ्युपगतगगादय स्तदुभयारम्भ- 
क्रियाजारं च निमूखितम् । यचोपादानस्प घरल्वादिशूपप 
स्थान्तरं सयागविरषदिषरूपं बपरेरपि कायेतयाभ्युपेतभुप- 
स्भादिभिश्च तयेव सिध्यतीति न तत्रापि निस्यत्वक्सपना- 



५०० न्यायपरिशुद्धौ । 

काशः । ततः सर्वेषां द्रव्याणां सरूपतो नाच्नन्ततात् 
कायेद्रव्यत्वासलादिमात्रमेव क्षिष्यते । गुणेषु निव्यष्वेव- 
स्थारूपषु चानुदट्तभत्ययनिनित्तं किमितिचिन्त्यम् । तवैवं भा- 
पितं श्ारीरकाव्े संस्थानातिरेकरिणो ऽनेकेष्वेकाकारबुद्धिवो- 
ध्यस्यादश्ेनात् तावतैव मोत्वादि जातिच्यवहारोयपत्ते रतिरेक- ` 
वादेऽपि संस्थानस्य सपरतिषन्नतवाच संस्थानमेव जातिः संस्था- ` 
ने नाम स्वासाधारणं रूपमिति यथाचस्तुसस्थानमनुसंषेयमिति । 
एतदुक्तं भवति । किं संस्थानानिरिक्तं सामान्य विभक्तस्फुटशत्य- 
प्ाध्यवसायभदादङ्गीक्रियते उतोपपात्ति वादिति । नाद्यः अ- 
सिद्धः नापि द्वितीयः अन्यथासिद्धेः अतिरिक्तसापान्यमभ्युपगः- 
च्छतोऽपि हि तदुपलक्षणं सस्थानि दृष्टं च । प्रतिभ्यक्तिनियतं 
संस्थानं फथमनुदत्तिपत्ययकारणमिति चेत् कथं वा तच्नातीय- 
स्य लक्षणं भवति । अनुष्टच्तजाव्यन्तर संग्रही तोपाधिदूपतयेति 
चेत् तावतेव गवादिव्यवहारसिद्धौ किमन्येन । तथाष्यन्तततो- 
युदतचसामान्यं कवचिदभ्युपगन्तव्यम् यत्रानन्यथाकद्धः 

अन्यथोपाथिकसंग्रहस्वाप्यसंभवादितिचेत् तवापि वा तत्र सा- 
पान्यञुपलक्षणेन संगृह्यते न वा पूरवेत्रान्यथासिद्धिरनवस्थिति- 
आ । उत्तरत्र नियामकादक्षनाजःतेराश्रयव्यवस्था न स्यात् 
व्याटृत्तानापपि .स्वभावत एव कासांचिदन्यक्तीनां तन्यज्ञक- 
त्वनियत्िरितिचेत् स एव स्वभावः किं न व्यवहारं नियच्छेत् । 
निर्विषयः कथं ग्यव्रहारः स्यादितिचेन्न तासामेव व्यक्तीनां ति 
षयत्वात् । व्यादत्तानामनुरत्तव्यवहार विषयत्वे सर्वत्र व्रिषय- ` 
उयवस्था भञ्येतेतिचेत् व्यारत्तानामनुरत्तव्यज्ञकतवे सवे्र ` 
तब्यक्तिः कि न स्यात् । सबन्धासम्बन्धाभ्यां नियमादिति चेत् 
न सम्बन्धस्यापि समवायनाम्नः सवित्रिकखाभ्युपगाभरात् त~ 
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त्राप्यभिव्यक्तिनियमस्य दरषटव्पत्वात्त । नानासमतव्रायबादेऽपि 
व्याक्तेस्व भावनि यमस्य दुस्त्यजल्वात् । तथापि इृेकगव्यक्तेव्य- 
कयन्तरे सोऽयमिति पत्याभिज्ञानं कथं स्यात् अथं गौ रिरयेकब्पः 
क्तो व्युत्पादितश्च कथं व्यक्तयन्तरेऽपि तच्छब्द्वाच्यतां प्रतीय।- 
दितिचेत् । तवापि बा कथम् एकपर्मेसमवायादितिचेत् तेनैव 
धरेण स्वतो मिटितस्य समवायस्यैकस्यैव नित्यस्य सर्वत्र 
हृस्यभ्युपगमेन सवेव्यवहारसंकरमभसंगात् । कासांचिदेव व्य- 
क्तीनां तब्यञ्जकत्वस्वाभाव्याद्यवस्थाक्तति चेत् तहिं तासाम व्य- 
तीनां प्रतिस्तधानन्यवहारयोर्विंषयत्वमस्तु । तथा सति भन्त- 
त्वं तयोःस्यादितिचेव न तब्यक्तिस्वेन ततूमरतिक्तधानदेरभावा- 
त । अपि तहिं तथात्वेन व्यक्तेस्वरूपातिरिक्तं तथात्वं नापा. 
न्तरेण जातिरेव स्यादिति चेत् तज्नातिव्यञ्जकं तत्तदेकव्य- 
क्तिस्वरूपातिरिक्तं किं न जात्यन्तरं स्यात् उपाधिविशेष 
एवायं पभरतिनियताश्रय इति चेत् । एवं तदि प्रतिनियतप्रति- 
योगिकं स्वभावनियतं परस्परस्मारकत्वमुपजीव्य तननाती- 
यतया भरतिसधानव्यवहारोपपत्तां किमन्यकरपनेन । ततस्मा- 
रकतदितरविभागः कुतस्त्य इति चेत् तच्रज्ञकतदितरप्रेभागस्ते 
तस्त्यः ददनादशेनायत्त इति चेत् तुर्यं सम्बन्धसादृश्ययोरभा- 
बे कथ स्पारकत्वमितिचेत् तयोवां कथं सदशसदहानुभूतदशन- 
स्य सैर्कारद्वीधकलरादिति चेत् तदपि कृतः कायदशनात् क: 

` इष्यत इति चेत् तुर्यम् अन्यथा सम्बन्धस।दृश्ययोरेकयुपादाय 
तदन्यस्य कथं स्मारकत्वमिति चोद्यस्य दरवरत्वात् । नचात्र 
सादृश्यं नाङ्गीडकमः सा सादश्यरूपताभ्युयगमात् सामान्यस्य । 
नामान्तरेण पराभिमतजातिस्वीकर इति चेत् ग्ाटत्ताः 
नां सनिवेादानामेव प्रातीमैेयतपरतियोगिस्मारकस्वमाव- 
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तया साटृहयरूपत्वात् । गवषदिरपि तिं गोजातीयला- 
दिकमरसङ्ग इति चेत् न सादश्यसोसाददयतिभागस्य सांपरत्ययि- 
कस्य सर्वसंमतत्वात् इति । एवं सापान्याद्िषु पूवकारा- 
दिभिनिरस्तेषु परिचिष्टा द्रभ्यगुणकमरूपाञ्लयः पदाथा इति 
केविदाचायौ मन्यन्ते । अन्ये तु यथा तसतीतेरन्यथासिद्धतया 
ते पदार्था भाष्यकारादिभर्निरस्यन्ते तथा कमोपीति। ये ताददिह ` 

स्वेत्र सूयेपरिस्पन्दादिवदप्र्यक्षं कमं फलनानुपयपिच्छन्ति तत्र 
` यया साकन्या कर्मगःसिद्धिरभिपरता तयेव इष्टं कमफलंस्राध्यतां 

किपन्तरात्र कल्पितेन कमणा । तथापि चेत् क्टृप्निस्तदिं अन्यज्नापि 
काङविपभरकषीदशेनेऽपि सापग्रीकार्ययोमध्येऽन्यम्य क्लातिपसङ्गः- 
तथेव च तत्रापीत्यनवस्था स्यात् । ये च परयक्षं कर्मत्याहुस्तैरपि 
नूनं कमफटत्वेनाभ्युपगतसं योगवि मागातिरि क्तं निपुणनिरूपणे- 
ऽपिनोपलभ्यत इति मन्यामहे । चकतिप्रत्ययोऽपि हि तावतैव चरि- ` 
ताथः। नच वाच्यं यात्रतसंयोगं चरतिभरययप्रसेग इति पूैदेश- 
विभागपूत्रकदेश्चान्तरसंयोगप्रथमक्षणत्रिषयत्वातूतसत्ययस्य । त- 
त एव दयुत्तरकारसंयोगे वतेमानेऽपि अचकदिति भृतावुसंधा- 
नयुपपन्नम् । ननु भरवाहमध्यस्थिते स्थाणौ पूर्वंसलिङस्कन्धवि- ` 
सेयोग उत्तरसारुलस्कन्धसं योगश्च दयते न च तत्र चर्छमिच्छा- ` 

व्योमाद्य एव स्थिरदेशतेन विषक्षिता इति चेत् न भरवा- 
हस्य ततो विशेषादशनात् छ।रय व्रिशेष इति चेद् तरिं संयो- 
गविभागातिरिक्तं छौरयद्ूपं कमे प्रत्यक्षपिति कथं तद पन्हव इति 
तत्राहुः या नाम कर्मसामग्री त्वयेष्यते सा तत्तत् कम्रफरतयाभिषतं 
संयोगवि्ेषयुत्फदयन्ती नियतस्व भावमेव तयुत्णाद्यति अत एक ` 
एष संयोगोऽनेकनिष्ठोऽपि सन् कचिचरुतिपत्ययं कचितूसेयेगमा- 
तरमत्ययं च जनयति ययेक एव समवायो युणगुणिभ्यामविक्ञ- ` 



प्रमेयाध्याये प्रथसमाहिकम् | ५०३ 

षेण स्वतो पिलितोऽपि षन् कचिदाश्रयप्रत्ययं कचिदाभ्रितम- 
यं च जनयति नह्याश्रयभाव अश्रितभावो वा समवायस्वरूपाति- 
रिक्तः तद्रदिहापौति। वयु तु व्रषःअपत्यक्षकमेवादस्तावत प्रागुक्त 

द्षणादयुक्तः। भरत्यक्षन्तु कम स्वरूपतो दुरपन्दवम्।तत्र भाष्यादिष्व- 
तिरेकवरि धिनिषधाद शनात् अथान्तरविरोधाभावाच उदासितन्य- 

 मिति।इदं तु मन्यामहे अतिरेकेऽपि गुणवान राहयन्तरं कप बि- 
भाजकाभावात् स्वेच्छाकलिपतवि माज करस्य सवत्र घुलभस्वेन यथा- 
भिपतपेकं गुणम्रुभयेवाङ्गङघत्य रादयन्तरकस्पनपरसङ्गात् । युणा- 
वान्तरतेचित्रयस्य गुणसविरोधामाव्रात् । अतो द्रव्यपद्रव्यमिये- 
व विभाग इति। तत्र चात्पगुभतयाभिपतेषु सुखदुःखच्छद्रेषप- 
यत्नाः पश्च तत्तदुत्पादकतयाभिमतबुद्धिबिशषानतिरिक्ततयावेदा- 
असंग्रह समिताः धमधर्मो विदहितनिपिद्धक्रियासाध्यतयाभिम- 
तावाज्ञादतो राज्ञ इव सर्वपरशासितुरश्विरस्यानुग्रहनिग्रहाख्यनबुद्धि- 
विकेषरूपो भाष्यादिषु बहुषु परदे शेषु प्रपञ्चित । यः्ुनः संस्कारः 
स तावतूबुद्धिविश्ेषात्पक युक्तः।नच तत् प्रयुक्तः ततश्चिरविनष्टवि- 
भरष्टाकारे कापि व्याप्त्यदशनात् वासनातु्टततेश्च वाचनिकत्वात् । 
यद्यपि इन्द्रियस्येन्दरियस्यारये इत्यादिगीता श्ोकेषु भाष्यकारेवांष- 
नायाईच्छ।द्रारेणे ्रहटततिहेतुत्ववणगनात् ज्ञानवासनाविशेषातिरि- 

` क्ताकमेवासना नास्तितथापि ज्ञानेवापतना दुरपन्हवा ततश्च तदाश्र- 
यपात्रं विचार्यं तजर धर्म॑भूतज्ञानस्य द्रव्यत्वं न्यायतच्वात्मसिद्धि- 
भाष्यादिसिद्धमनुसरतां तनिष्स्पृत्याख्यविकारोल्ादकः सं- 
स्कारोऽपि तन्निष्ठः प्राप्तः । अन्तरङ्गत्वादवाधाच्च । येतु षर 
परिभाषापनुसरन्तः तदनुगुणं तस्य गुणत्वं गरणान्ति तेषा मात्- 

न्येव संस्कार इति त्रिशेषः । नच बुदधर्नित्यतवं सके चीवकाशशा- 

दिदशषामदं चभ्युपगच्छद्धिरद्रव्यतं तस्याः सुवचम् अवस्थान्तर- 
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 योगित्वेमव ह्युपादानत्वं तदेवहि द्रव्यलक्षणम् । तथापि न गुण- ̀  

स्वहानिः । अप्रथकिसद् विशेषणता तिरिक्तयुणत्वादश्चनात्। कमे- . 
त्वव्यतिरिक्तजातेमात्रश्रयलारिरूपगुगजन्नणतकेतस्यास्माभि- ` 
रनादरणात् । नच द्रव्यस्याश्रेतस्वभावत्वरक्षणपपृथङर्तिद्- 
विशेषणत्वं विरुद्धम् । अवयविनि युष्प्राभिरपि स्वीकरणात् । यथा- 

च त्वया द्रञ्यत्वविशशषषणत्वादिमिनें विरोधडष्यते एवमत्रापि उ- ` 
पटम्भयुक्चादः सपानचचेखात् । अतो ज्ञानं द्रभ्यं तद्व्थावि- ` 
करषास्तु अद्रवन्याणीति संस्काराख्यविक।रस्थितिरपि तत्रेव यु- ` 
क्ता । वेगाख्यस्तु सेस्कारस्तदुत्पाद्कत्वाभिमतकूमेशेषातिरि- 
क्तो न दररते । नच युज्यते । स्थितस्थापके तु कमेनिदत्तावपि ` 
तदविनाभूतसं मोगविज्ञेषत वक्तं युक्तम् । ये च भगवता ऽनन्ता ` 
मङ्गलगुणाः भरकीयेन्ते । ते स्वऽपि षाद्गुण्यत्रिवतिरूपा इति सम~ ` 
तम् । यथाहुः । 

तवानन्त गुणस्यापि षडते प्रथमेगुणाः। 
येस्त्वरयवर जगत्कुश्नावन्पेऽप्यन्ता्नँवे शिता इति । 
षटूमुच गुणेष्वपि वटं धारणसागय्येम् । ेश्वयं नियमनश- 

क्तिः विक्रारहेतुष्वप्यत्रिकृतत्वं बीयेप्र् । तेजः पराभेमवनपा- 
भ्यम् अन्यानयेक्षता वेति । लाक्षतानां चतु्णांमति 
मथने ज्ञानश्क्तिव्रिनतिरूपत्वं व्यक्तम् । नच ज्ञानशक्तयोर- 
प्येवं मिधोऽन्तमावः शक्वः अ्ञेष्वपि- द्रव्येषु शक्तिः 
दशनात् । अशक्तेष्यपि ज्ञानदशेनात् । अत एव ज्ञानविशेषः श~ 
क्तिरित्यि निरस्तम् । शक्ति रिगषस्तु ज्ञानं स्यादितिचेत् कोऽप 
शक्तिपदाथः विलक्षणो गुणविशेषः प्राभाकरा्द्नयेन षदा- ` 
यन्तरं वेति चेन्न । तरिं ज्ञानस्य तद्विशेषता सिध्येत् । अथकरा- ` 
्योपयुक्तं विरेपणमात्रं शक्तरिति-सवेभयेगानुगतं परवति तदा ` 
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न केषं ज्ञानस्य अपि तु स्येव शक्तेखं भप्त सर्वस्यापि पर 
घानकारगतयाभिमते कस्मिश्विद्िश्रषणसेनावस्थानाव् । 
नन्वेवमुद यनादीनामिव स्वरूपसहकारिन्यतिरिक्तशक्यभावः 
प्रषक्त इति चत् अनन्यथाधिद्धयुक्तिवशादागमवखाद्रा तस्षिद्ध। 
तच्छब्दस्तु विवक्षाविरेषात् स्यादिति ब्रुमः । श्क्तिसमथेन- 
संरम्भश्वाचा्याणां न्यायकुलिशि निपुणमतुतेधयः । शक्ति 
मात्रकारणादिबादाश्च बाद्यानाप्रुपलम्भयुक्या आप्तागपादिः- 

विरहादनादरणीयाः । सा चेदुपादानं स्य द्रव्यपवासो स्या- 
दिति न वि्रादः। अथािदुद्रव्यविश्चषगुणलन् परपामः। तत्र 
शब्दादयः पञ्च॒ तत्तद्रृतवर्तिनः मत्यक्षादिबरहादमभ्युपगताः 
तथा सच्वरजस्तमांसि च शशह्लानुसारेण सयोगथ प्रत्यक्षादि- 

सिद्धः । नैरन्तयेमात्रमेवायमिति चेत् तक्कि द्रग्यस्वषपम् 
उतागन्तुरवस्थाविद्षषः । नाद्यः नित्यलप्रेगात् । न द्विती- 
यः नामान्तरेण तदभिषानादिति । त्रिभागपृथक्ले तु अभा- 
वोक्तन्यायेन दृषणीये । परत्वापरस्रे अपि घुखादिच्छायया 
नहि तत्तदुपाध्यवच्छिन्नदेशकालविशषसंबन्धातिरिक्ते परत्वापरसे 
परयापः । तत्कस्पने च प्राक्त्वप्रत्यत्कत्वाद योऽपि बहवो गुगा- 
स्तुरयन्यायाः करप्याः स्युः । एव सदषदहणपरदनप्रक्रियया स- 
ख्यापरिमाणगुरुत्वद्रवर्वसतेहानां तत्वमव सातञप्र पिस्य ग्येष्वेष। 

दिक् । अथ द्रव्याणि विमृश््यन्ते । तत्र तावत् केमारिलाभि- 
मतवियुशब्दाख्यद्रव्यव्ादः शड्दस्याचिद्वस्थाविशेषतेन श्रुत्या 

। दिषिद्धलवान्नियकायः। आससिद्धो वु शब्दस्य षम्थतिवर्षिख 
 गतिषरववादस्तदाश्रयमूतावयवद्ररेणेति नेतव्यः । यत्त 

तमः खलु चङ नीरं परापरविभाग्त् । 
 भरसिद्धद्रव्यरधम्याननव्ररषा भत्तपहेतात्याहूः । 

६४ । 
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तदेतद् द्रव्यं तावद्भ्युपगच्छामः। तथा दुक्तं वरदगुर- 
भिस्तत्छसारे 

वमो नाप द्रव्यं बहुखछवरछं मेचक्चछं 
प्रतीपः केनापि कवचिदपि न बाधश्च दद । 
अतः कल्प्यो हेतुः प्रापितिरपि शाब्दी विजयते 

निराटोकं चक्षुःप्रथयति हि तदरोनवश्ाव् इति 

एतन वियति विततानां सूक्ष्माणां पथिव्यवयवानां कृष्णो ` 
गुणस्तम इति पक्षोऽपि निरस्तः । साश्रयस्यैव ग्रदणविरोधा- 
भावात् । गुणपात्रतया च कस्याप्यतुपरम्भात् । स्पशदूपरसानां 
च शब्दगन्धवत् भ्रान्तो प्रमितां वा निराधारग्रहणादश्चनाच- 
ति। एवे द्रव्यते सिद्धे कष्णवणस्य द्रव्यस्य पृथिवीत्वमवाभ्यु- 

पगन्तुश्नचितम् । यत् कृष्णं तदन्नस्येति श्रुतेः । यद्यपि पुथिन्यां 
पाकविशेषवश्लाव श्ुक्रतादिरूप१ मवति तथापिं कृष्णद्ष् ना- 
न्यत्र पाकादपि भवति । आकाशादिषु नैस्योपटम्भोऽपि दि 
पञ्चीकरणमूटपृथिवीसंसगात् आकाशे चाविक्ञेषादिति मृजे 
भाषितम् । अण्डान्तवेतिंनथाकाश्चस्य त्रिद्टकरणोपदेशषरदा्ति- 
तपञ्री करणेन रूपवत््राचश्चुषत्वेऽप्यविरोध इति। नन्वेवभाकाशच- 
मेव द्रव्यान्तरसं्तगाक्नीटं तम इति उपम्यत इति स्यादिति! । 
चन्न आकाशे तम इति पृथगुपलम्भस्तरारस्यात् । द्रन्वान्तरत्वे तु 

कल्पनागौरवात् । अन्ततोऽत्रापि पञ्चीकरणेन द्रव्यान्तरसंसगे- 
स्याभ्युपगतत्वाचेति । स्पशानुपलम्भास्विन््रनीखालोकदुर्दिनात- 
पादै रिवानुद्धवदिरपि स्यात् । न च पार्थिवरूपस्य स्वेस्याखो- 
कसपिक्षचश्ुग्राह्स्वनियमः करप्यः । करणवैविच्यादिवद्विष- ` 
यपैचित्यादपि उपवस्थोपपत्तेः । दिवातानां बिशिष्टाज्जन- ` 



प्रमेधाध्याये प्रथममादिकम् । ५०७ 

 रज्ञिताक्षाणां चाढोकनिरपेक्षचक्षुषैव पदाथा ग्रन्ते । आ- . 
 छाकाभावमात्रसरे च तपसस्तमेञयोतिषोरनिष्रत्तिवचनं च व्पा 
हन्येत प्रतिनियतनेरयारापकरस्पनाप्रयासश्च । अतः पृपित्रीवि 
षत्व तमसा युक्तप् । पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि मनश्च त्रिगु 
द्रव्यपरिणतिविरेषतया श्रत्यादितिद्धत्वान पूथगाद्रन्या 
तत्र चावयन्याख्प भातक द्रव्यम् वंदनन्यत्वमारम्भणश्ब्दा- 

दिभ्यः” इत्यादिभिः घत्रैः षड्भिः बुद्धिशब्दान्तरादेरन्यथा 
-सिद्धयादयुपपादनेन निरस्तम्। “महद्व बद्र दृस्पारेमण्डलाम्या” 
पित्यादिभिश्च पराभिमतः परमाणुः । अतः परिमाणव्रिरेषादुष- ` 
कम्भयोग्यघस्वायोगयत्वादिदश्ञाविशेषयाोगि प्ङ्कत्यादिसज्गं दर्यं 

विचित्रव्यवस्थितक्रमप्तपष्टिव्यष्टिरूपपवतिष्ठते । दिक्तखप- 
पि तत्तदुपाध्यवच्छिन्नास्तत्तदेशविशेषा एव अतिरिक्तकल्पकानां 
परापरभत्ययविशेषादीनामन्यथासिद्धेः ! दियुत्पत्िश्रुतिश्च तदु 
पाधिकतन्निवाहकखष्टयोपपनना अन्यथा चुपृथिव्यन्तरिक्षादिषत् 
जरिगुणपरिणतिविशेषतेव स्यात् न पृथगृद्रव्यता । नचैवं का- 
ङेऽपि प्रसंगः । नित्यस्य कालस्य भगवत्पराशरारिभिः पृ- 
यक् प्रसंख्यानात् । तस्य ॒प्रकृतिपरिणतिव्िरोषत्वादिपक्षास्तत् 
पूव।परकालावरयं भावात् श्रत्यादिवलाच प्रयस्ताः । अतः 
तरिगुणकारवात्मा च॑ति त्रीणि सिद्धानि । इसवरस्य तु पथक् 
सं ख्याने चलवारि । तस्य हि चेतनत्वादेभिः सग्रहसंभवेऽप्य- 
नन्तपरकारात्यन्तवैलक्षण्यन्ञ।पनाःय पृथक् संख्यानं प्राचामनादि- 
वाचां च अन्यथा प्रक्रियान्तरेणाचेतनेष्वपि संग्रहमसङ्काव् । 
विविक्तं च भगवता पराशरेण 

परमासा्मनोर्योगः परमाथं इतीष्यते । 
 मिथ्येतदन्यद्रव्यं हि नेति तेदद्रव्यतां यत इति 
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एवे धर्मभूतक्नानाख्यमपि द्रग्यमजडत्वाविरशेषेऽपि स्फुटतरवेधम्या- ` 
न्तरबलात् पृथगगणयन्ति । तस्याद्रव्यत्वादिवादः केषांचिन्नाथ- 
सुनियायुनञुनिमाष्यकारादिभवन्धविरोधात् भ्रायः परचित्त 
रञ्जनायः । शुद्धसचखारूयस्य च द्रव्यान्तरस्य परविग्रहादि 
याथार्थ्योपदेशप्रट चनिरुक्ताचाक्ागमसिद्धताव् दृष्ष्मत्रियुणा- 
वस्थाविक्ञषादिषक्षा बहिष्कार्यः । अतः षडेतानि द्रव्याणि भो- ` 

्छरुभोगयनियन्तृणां सदात्मनेकद्रन्यत्वादि पल्ला अपि निर्वेष- 
सन्मात्रपक्षवदूव्याघातश्युतिविरोधादिभिवेहुशो भाष्यादिषु नि- ` 

रस्ताः । तत्र त्रियुणश॒द्धसखे स्वनिरुक्त्येव ठक्षये । प्षणख्व्रा- ` 

द्यात्मा काकः । अणुङ्ञांता जीवः । वियुस्त्वीहवरः । जानाति- 
व्यवहारासाधारणकार गव्यवह। य विशेषो मतिः । एवं त्रिगुग- 
कालजीवेश्वरशयुद्धसत्वमातिरूपेण ष।हा द्रव्याकेमागः। एवं भरमाण- 
 सायथेघण्टापथेन द्रन्याद्रव्यरूपपरपयग्रामपधिनिगमिषतां न इदष्ठि- 
बाह्यक लिपतकूटयुक्तिगतेनिषात इति । 

इतिश्रीकवितारकिंक सिंहस्य सवेतन््रखतन्तरस्य श्रीष्कटना- 
यस्य श्रीबेदान्ताचारयस्य कृतिषु न्यायपरिशुद्धौ भथतरेयाध्याय 
परथममान्हिकम् ॥ ५।९। 

1 यी 9 9 



पमेयाध्याये दितीयमाहिकम् । ५०९, 

, अन्न यद्यपि प्रमाणावेषयः प्रपेयपिति व्युत्पस्या आरोपि- 
ताकारव्यवच्छदायततया नारोपितरूपं स्व प्रमेयं तथापि निभश्र- 

 यसान्तरङ्तया तदाधेंभिः प्रकर्षेण मेयं प्रमेय मिह् विवक्षितम् । 
तच्च यद्विषयेण भ्रमेण संसारो यद्विषयेण च तच्वज्ञानेनापवगेश 
तदिह नः प्रकर्षेण पेयं भरेयम् । तच्च द्रादशविधयुक्तमाक्षपा- 
देः । आस्मदरीरेन्धरियाथबुद्धिमनःपटत्तिदोपपरेत्य मावफल्दुःखा- 
पवगास्तु प्रमेयमिति । तत्र चेतन आत्मा स द्विधा इ्रोऽनी खर- 
अ । जगत्कर्तडवरः जगद्रयापाररदहितशेतनोऽनी इरः । यचैतन्य- 
समानाधिकरणं यदपरथर्सिद्धे यद्रव्यं तत्तस्य श्षरीरम् । तदु 
दिषिधं कमेजमकमेनं चेति।, आयमस्पदादीनां द्विती यभीश्वरादी- 
नां घाच्िका्ट्कारोपादानकद्रव्यमिन्धियम् । तदेकादन्ञविषं 

पश्चन्ननेन्धियागे पञचकर्मेन्धियाभे मनशरेति । इन्दरियगो- 
चरा इदहाथाः । ते च शब्दादयो गुणाः तद्विशिष्टानि च। 

अथपरकाञ्लो बुद्धिः । स्म्रत्यादिकरणमिन्दरियं पनः । पनो- 
वाद्धायानां पुण्यापुण्यरूपो व्यापार इह प्ररत्निः । तथा- 
विधमपर्टत्तिदेतवो दोषाः । ते च संग्रहाद्रागदेषमोहाः। पूवदेहं वि- 
हायोत्तरदेहमाश्चिः मेत्यभावः । प्रहच्तिसाध्यं फम् तदेव पुरषेण 
प्रहृत्तिफङतयोदिष्ट पभरयोजनम् । प्रतिकूल्वेदनीयप्र् दुःखपू 
तत्र सुखतत्साधनादिकयपि विषसंखषटमधुवत् परभूतान्या- 

। 1 त 

४ 

क 
~ वि 

"णो 

~ क 

नुषङ्गित्वाद्दृःखपेव सुयुक्षुणा भाव्यमिति तस्यापि प्रतिङ्कखबे- 
दनीयत्वम् । दुःखान्तरकारणासमानाधिकरणा दुःखनिदटच्ति- 
रपवर्गः । घ च स्वाभाविकात्मकस्वरूपाविर्मावपूषकं 
समस्तविभूतिगुणविर्िष्टनिर तिश्षयानन्द ब्रह्म नुभवगम इति 

£ ४ परमः पुरुषाथेः । तत्पूवेको वा तादशब्रह्मानुषवोऽपवर्ग 
इति । एतदेष च प्रमेयं संग्रहाचतुधां विभल्य केचिदनु- 
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संदधते । हेयं तस्य निवतेकं हानं तस्योपाय इति । ये 
त॒ कणचरणादयः षटूसप्नादिरूपेण सर्वान् पदान् विभज्य 
परीक्षन्ते ते समान्यविशेपप्तमवायादीनां पदार्थान्तरस्वभातिक्ेेण 
निरस्ताः । ततश्च द्रव्यगुणकर्माणि चीण्येव जिष्यन्ते तत्रापि 
कमेणः संपरतिपन्नगुणातिरिक्तत्वपक्षेऽपि सस्कारादियुणावा- 
न्तरविशेषवत् गुणपक्षङुक्ीकराराहो पदार्थ । तत्र च गुणशब्द- 
स्याप्रथम्सिद्धविशेषणमाव्रग्युत्पन्नस्य तथाविधेषु केषुचिद्द्र- 
वयेष्वपि द्तद्रेव्ययुणषूयेण विभागानौचित्यात् द्रव्यम- 
द्रव्यमियव पदयविभागमाद्ियामहे । ईद रस्य तु विचारस्याप- 
वरे परंपरयोपयोगः । बुयुक्षुणां प्रधानतमं तु भपेयं विशिष्टे ब्ै- 
कमवरात प्रन्वाना भग्राच वादराख्णः अथि ब्रह्मजन्नाक्षच्यु 

क्रम्य तद्व सप्रकार नरूपितवान् तल्पकरारतवयवन्वलप्रयन्र् । 

काचत्त देहात्मावेवेकक्रपानुसारण भाक्ता माम्य प्ररितारं च 

मत्वेति श्रतिप्रक्रियया च तिधा तस्व विभञ्य चिन्तयन्ति त्रापि 
प्प्रकारद्रम्यविन्तनादद्रव्यचिन्तनाप्वन्तमंवति । तन्तदयन्या- 
यतया कारचिन्ता च । तदभिप्रायेण कारस्य पदायंवि्ेषणत- 
येव ॒सपस्तवसलन्तर्मावान्न पथगसितित्वादयो वक्तव्या न च 
परिदत्याः । कारोऽस्ति नास्तीति व्यवहारो व्यवव्णां 
जत्याद्यसिल्वनास्ततञ्यवहारतुरय इति जननिराकरणसमरये ` 

भाष्यकारेरक्तम् । ततश्च बरह्मेकृमेव त्वमिति वा चिदविदी- 
इवरभेदेन त्रीणि तच्वानीति वा पर्यतां न कश्िद्विशेषः । 
स्वरूपभेदस्य विशिष्टैकयस्य चोभयेषामभिमतत्वात् । अत एव 

प्रधानपुरुषग्यक्तकारास्तु प्रविभागशः । 

रूपाणि स्थितिसर्गान्तन्पक्तिसद्धावहेतवः । 
इत्याधनुसारेण चतुधी पञ्चधा बा विभज्य चिन्तयतां का- ` 

क र - कक "क कुक क्क कर 

<^ 



प्रमेयाध्याये दिती यमाह्धिकम् । ५१६१ 

यवि शेषैः सह पश्चपटसप्विंशत्यादिसंखूपां निवशयतां चपू- 
वो विशेष एव । श्रूयते च । | 

ौ तं षट् विंशकपिर्याहुः सप्तिं शपयापरे । 
पुरुषं निर्गुणं सांख्यमथवाङ्गिरसो तरिुरिति 

(वि प नि 

प्राप्य प्राप्राप्राप्त्युपायः फट प्रा्धविराप चति काचत् पञ्च. 
धका १९ 

वा प्रपय वार चक्षत । सब्न्धावशषरण सहान्यं षादेति। अथायमपरः 
~; [कय भह च्यथसग्रहः अवुषएुनपारहारान्तरङ्गः । तथाह दहतपाहेत च 

भकर्ेण पेयम तत्र रोक्जिकहिताहितयोरन्वयन्यतिरेकायुर्वैदनी 
तिशाद्ञादिकं भमाणमू ! तदपि योगसाधनभूतशरीररक्षणार्थं मु 
्षुणापि श्ुतिस्पत्याचविरोषेनातुस्ररणीयप् । अलौ केकदित।- 

हितयास्तु वेदाः ममाणम् । तदुपदृहगतया स्पृतीतिहदासपुराणानि 
च । यच्च श्चुतिवरिहितं तद्।लिकमपि यथाधिकारं हितम् । यद् 
च तन्निषिद्धं तद विलपप्यहितम्। नन्वाभिचारादिकमंणापन्ः 
तूनां क्षुद्र पुरुषाथक्ताधनानां च काम्यानां कमणां कथं हितत्वम्। 
उच्यत । अधिक्रारिव्रिशेषपपेष्य हि सर्वो विषिनिषेधश्च 
यथोक्तम् । 

त्रैगुण्यविषया वेदा इति 
यो हि सुखं दुःखनिषटत्ति चेच्छति तस्य तर्साधनपयेक्षपाणस्य 
लौकिकेषु साधनेषु प्रत्तस्य तेषां निरयादिमूतानयहेतुखेन 
तत्परिहारायानयहेतुतरारिताः ुखाचपायाः प्रतिपाद्यन्ते । एवं 

काम्यकमोणि पारछीकेकानि दषटसजातीयतद्धिकफला्धतया 
टष्टानथाबहुखदुःखपदत्तिप्रतिबन्धौपायेकसवाद्धितान्येव रागि- 
णाम् । तथेह कौकिकान्यपि चित्रादीनि । काशयोदीनि तु जग 
^ ^ ९ ० (~ (9 | 

द्वितान्यपि । अभिचारकपरणोऽपि दिंसादियुक्तस्यापि स्वरूपतो 
१ =, ई ॐ 

नान्थर्पत्वं तदङ्गप्दिंसादेरग्रीषोमीयादिवद्विधिपरा्षतात् । 
॥) 
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अपितु स्वसाध्येनापभराप्चविषयवधादिना तदपेक्षया चाभिचासे 

निषिध्यते । तोऽपि हि कवेदवहयकतेग्य एव षट्स्वनभिचरन् 
पतदित्यादिदशेनात् । अतश्च सुगुक्षारपि रक्षकक्षत्रिया्यभवे 

राक्षप्ा्यभिमव चात्मरक्षणायेमभिचारः कर्ैव्य एव । सर्वत 
एवात्मानं गोपायेदिति शान्नात् । अन्यथाहरहरनुष्ेयस्यापभ्रयाणा- 
दनुवतैनी यस्य कमादरुच्छेदप्रसंगेन उपायानिष्पत्तपोक्षासिद्धि- 
भरसंगात् । दृष्टयन्नादिद्ायानि च सर्वाण्युपासननिष्पच्युपपा- 
दकतया तत्चदपक्षायामनुष्ेयानि । पारलोक्षकानि तु तत्फ- 
छाभिर्षविविरहेण कमेयोगावुष्ठानदश्चायां नित्यनैषित्तिकेरे- 
कीङ्कत्य कर्तव्यानि । नैमित्तिकान्यपि हि सवीणि प्रसक्ता- 
नथपारेहाराथंतया स्ैदहितान्येव । एवं नित्यान्युत्तरकमाधि- 
कारार्थत्वादकरणनिपित्तमत्यवायपरिहाराथेखाच्च। अतः श्रति- 
विहितं स्ववर्णाश्रमोचितं सर्वं हितमेव । अत एव हि स्परन्ति। 

राद्ध हि वत्सतरं पातापितसदहस्चत इति । 

एवं स्थिते परवाहानादिसामग्रीचक्रवक्ादनियतसवयसपागतस- 

करतेद्धान्तिकसमाङम्बनीयसुचरितपरिपाकनिर चपरतिबन्धपरभ- 
पुरुषकटाक्षप्रिरेषसपुन्पिपितसच्वसामर्थ्यन करतलामलकवदारो 
कितदेयोपदि यविभागस्यानाचनन्तवहुविषदुविषहदुःखातुषेगिदू- ` 
वितारपास्थिरसांसारिकपुखपयविषयमधु विरक्तस्य समस्तदुरित- 
वग पवगौयमाणनि्त्यानरतिशयानन्दभुकन्द चर णारविन्दसेवाम- 
करन्द छम्पटस्य यथाशक्ति ब्णाश्रमोचितानेत्यनेमित्तिकनिषिद्ध- 
परिहारसदछृतं दशेनसमानाकारधुवरानुस्मरतिूपं भगवदुपासनं 
दहिततमे विहितम् । तच्च सद्तरन्यास्वेश्वानरमधुभूमदहरादि- 
भेदेन बहुविध वरार्भेकसवांश्रमसाध्यम् । तस्य च महनीव- ` 
वरिषयनिरतिश्षयप्रीतिरूपतसेन भक्तिशब्दवाच्यलम् । | । 



प ष्च 

प्रमेयाध्याये दितीयमाहकम् । ५१३ 

` परमो योगस्ञस्यन्तानुविधायिषु सर्वेषु मोक्षशाद्चेषु प्रतिपा्यते 
यथाह भगवान् परक्लरः 

आत्पप्रयत्रसापेक्षा बिल्लिषठा या पनोगतिः;। 

तस्या ब्रह्मणि संयागो योग इत्याभेधीयत इति । 
स्मरति च भगवान श्ाण्डिल्यः 
इशः परमात्मायं प्रत्यगात्मा तथेदश्चः 

तस्संबन्धानुसघानपिति योगः प्रक्रीतित इति । 

तत्र चिदचिदविवेकादिमात्रे सांख्यम्रपङ्करुते । यमनियमादि- 
सपराधिपरिकरओोधने योगः । हतिकतेव्यताविरेषे क्मकाण्डादयः 
सवेत्रेव पञ्चरात्रम् । च । निषिद्धकाम्यवर्गेषु व्यथ।नावश्यकेषु 
शमादि विधिरन्यत्र प्रत्या न विरुध्यते । 

सोऽयपबवेधः परमा योगाख्या घमा मय्येव पमन आधस्स्वे- 

ति गीयते । तदशक्तस्य 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि पयि स्थिरम् । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय । 
अभ्यातेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कममपरमो भव । 

इस्यादेना भीतिपूवैककर्माणि विधीयन्ते । यः परीतिपूरवकभग- 
वदसाधारणकमेण्यपि न समर्थः। तस्य विषयरसमैुख्यजननाय 

समस्तवैषयिकसुखशेषित्वेन चिरतरमनुसंहितस्यापि स्वात्मनः 
सांसारिकसमस्तसुखसमधिकानन्दस्वरूपमाखरे(कीवतुमान्तरचश्षु- 

 तिरोधित्तिमिरपटकपाटनाय ज्ञनकमेयोगारूये द्वे भेषजे । तत्रात्म- 
` चिन्तनरूपेो ज्ञानयोगस्तदाकोकनेऽन्तरङ्गमूतः । तत्राप्यसपर्थस्य 
 तदधिकारसिद्छर्थं कमेयोगः। तेन तत्र सिद्धाधिकारस्यापि शिष्ट- 
। तया व्यपदेश्यस्यान्तगेतात्पज्ञानः कमयोग एव काः । अन्यथा 
। कृरसविदोऽप्यस्य ज्ञानयागाशक्ता्त्लवेदि पुरुषबुद्धिमेदजनन- 
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मूखपहत्तरदुरितवरशेन ज्ञानयोगोऽपि भतिवध्येत । तादृशेनैव च 
कमेयागेन सुकरत्वादिगुणवता चिरतरमनुष्टितेन ज्ञानयोगन्यव- 
धानमन्तरेणाप्यास्मावखोकनं सिद्धति । कमवोगेऽप्यसमरधस्तु 
दरिकरमपि कमेयोगमारमभेत । 

7 मक्रमनाञ्चाऽस्त प्रत्यवायां न वद्यतं। 

स्वरपमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात् 
इत्य!दिभिरवेकस्य विच्छदादिसं भवेऽपि फलाविनाभावादि 

मरतिपादनात् । उपक्रपमतिणापि प्रसन्नो भगवान् पौष्कस्यमा- 

ष ८ 

पादयति । सवेषु चामाषु परवंसु तत्ततूसामग्राचक्रवटनायि त~. 

त्तपफलप्रदानाय.च स एव हि शशरणषतुसंषेयः । तथाचाषन- 
न्वि। साक्ष्टठाप्तापरा गतिरिति। सएव परयपुरुषो वक्ीका- 
येका परमप्राप्यश्चेत्य्थः । तस्य च वशीकरणं तच्छरणागति- 
रेवेति भाष्यम् । एवं हिततमस्योपासनस्य दिच्छ।त्रं दितम् । 
फलं चापवमेद्पं प्रागेव लक्षितम् । अन्येषां तु देहविच्छेदमात्र- 
सहश्चयुवतिसभागसमस्ताली क विषयविज्ञानसंतानोच्छेदवा सना- 
तयन्तविरमीवषयोपरागद पूय्थैनित्योध्वगमनसकललोकमस्तको- 
परि निगिष्टसाधारणदेहविरेषानुभवेशनि रावरण्वस्वानन्दाचु- 
भवस्वातन्ञ्यलाभशिवसारूप्यरिवापत्तिचिच्छक्ति परिरषविया- 
निषटस्युपाधिनिदत्तिसकख्वेशे षिकगुणाच्छेदमभ्रतयो निःन्रयस 
विकरपा न । 
माप्रामाण्यब्रह्मानिदिंकारत्वनिद्षरवतञ््ानानन्द नित्यत्वादिक्षम- ` 
यकैः शारीरकपयन्तेः शादे प्रतिक्ेप्या इति तत्र तत्र विस्तरो 

दरथः) इह तु प्रमाणाचन्तायाः परममयाजच दश्चष्यतु प्रषयस्य 

सद्धदा।क्तः सपरेकरप्रमाणपयोदप्रतिपादनपरल्वान्न्यायावेस्त- ` 

रद्याक्लस्यात् । 



। १९ > क~ ~~ { 
प्रभयाध्याये द्तीयमाहक्म् । ५१५ 

स्वातन्व्येण पिते सुखेतरतया यद्धाति जन्तोरिदं 
सर्व यस्य विभूतिरित्यवसितं स्वादं व्यनक्ति स्वकम् । 
अन्तःस्वान्तमनन्तनन्दथुनिषधि्मेदोदशां मादश्ा 
माविभवयतु स्वयं स भगवानात्मानमास्मेशवरः ॥ 
यत्रोदासत जेमिनिपरभृतयः श्रुत्यथचिन्तापराः 
यस्यां कन्दलयन्ति मन्दमतयः पारिपएवान् बिपुत्रान् । 

विखेषामिह वेङ्टेश विदुषा विश्रान्तये वादिनां 
प्राची नीतिषु पय्यंशोधि सरणिः भ्रच्छायानिष्कण्टका ॥ 
लद्धं विशति मादशां भणितयश्चूडान्वये केवलं 
परान्ते विश्रमभाणि नीतिनिपुणेः किं तेष्वमन्तव्यता । 
युक्तं वर्गयुग विमृरय सरघापुष्पक्रमं योक्तिके- 
रङ्गीकतंपकयनिन्हवगुणग्रन्थो निबन्धो मप ॥ 
निरूढनिगमत्रये निखिरलोक चिन्तामणी 
प्रसत्तियुपमेदुषि भ्रणिद्धानमभावास्पदे । 

रतिं भजति भावना छयमिवोपयाति दुतं 

रमावश्ुमतीसहाचरितधमणि ब्रह्मणि ॥ 

` ` इति श्रीकविताकिकसिहस्य स्ेतन्तरस्वतन्त्रस्य श्रीमदरेङ्कट- 
नाथस्य बेदान्ताचायेस्य कृतिषु न्यायपरिणद्धो भमेयाध्याये 
द्वितीयमाहिकम् ५। २ समाप्तश्चाध्यायः पञ्चमः ।.५। 

ग्रन्धश्च परिसमाप्तः ॥ 

कवितार्किकसिहाय कट्याणगुणश्चाङिनि । 

श्रीमते वेडुटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 

समास्ता न्यायपरिश्चुदिः। 





सस्कततसाराज । 

ञ्रस्यां चौलम्बा- संस्कृतम्रन्थमालायां प्रतिमासं प्ृ्श्तके सुन्दरैः सीसकावरैरुततमें ¶ं 
स्तबक मुद्रयित्वा प्रकादयते । एकस्मिन् स्तबके एक एव ग्रन्थो मुद्रधते । 

प्राचीना दुलभाश्रामुद्िता 
सुपरिष्कृत्य मुद्रचन्ते । 

काश्िकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाटशाल। यापकः 
कायंकारिणो भवन्ति । 

भारतवीयेः, ब्रह्मदेहीयिः 
देशान्तरयेरतदम हेकदैधं वार्बिकमभ्रमं 
प्रापणत्ययः पृथग् नस्ति । 

अन्येर्देये परतिस्तबकं 

~~ ~ ० 

। 

॥ । 

& 
७ 

मी मांसवेदान्तादिददनग्याकरणधर्मश्चाज्ञसाहिव्यपुराणादिग्रन्थां 

1सहल्द्रापवासतामश्रतद्म्राहकद्य वाषकमग्रम म्ल्पम्-नुद्राः 

एवाऽज 

पाणेडता अरन्ये च श्राह्लदृष्टयो विद्रा एततपरितोधनादि- 

५० अणकाः 

. मूल्यम् -मुद्राः २० ” 

१ ) संस्काररल्नमाला । गोपीनाथमहकृता ख०र् 
३) शब्दकोस्तुभः। भट्रोजिरदीक्षितकृतः प्रथमाध्यायमारभ्य 

तृतीयाध्यायद्वितीयपाद चतुर्थाध्यायपयेन्तम् 
इलोकवार्तिकं मद्रक मारिलविरचिते पाथेसारथि- 
मिश्रकृतन्यायरन्नाकराख्ययः व्याख्यया सहितम् १९) 
भाष्योपद्हितं तत्त्रयम् ¦ विरिषद्रितद्ीनप्रकरणम् । 
श्रीमल्लोकाचार्यघ्रणीतम् । श्रीनारायणती्थविरचित्त- 
भाद्रभाष्राधकाशसहिते सम्पूणम् (वेदान्तः) ३) 

) करणप्रकारः । श्रीब्रह्मदेवविरचितेः १॥) 
€ ) भाट्रचिन्तामणिः । महामहोपाभ्यायश्रीगागाभट्रविर- 

चित तकंपादः (मीमांसा) ) 
न्यायरन्नमाला श्रीपाथसारथिमिश्रविरचिता सम्पूर्णा ३) 
ब्रह्म सूत्रभाष्यम्-बादरायणप्रणीतवेद् न्तस्त्रस्य यत्तौ 
श्रामद्रिज्ञानाभेष्षुकतन्याख्यान । सम्प्रणम्। (वदान्तः) ९) 

स्याद्रादमञ्जरीमदिदेणनिर्मिता सम्प्रूणो । ... रे) 
 सिद्धिवयम्-विशिदवितव्रह्मनिरूपणपरम् श्रीभाष्यकृतां 
परमगुरुमिः श्रौ ६ श्रीयामुनमुनिमिर्विरचिततम् । १॥) 

 न्यायमकरन्दः। श्रीमदानन्दबोधभद्रारकाचाधसंशृहीतः। 
। आचायैचित्ुखमुनिविरचितव्याख्येपेतः( वेदातः) ६) 

विभक्त्य्निणयेो स्थायानुसाशिपरिभमादिसप्तविभन्ति,वि- 
स्तृतदिचाररूपः म म” श्रीमिरिधरोप।ध्यायविरचितः 
सम्पूण: ( न्यायः) ७॥) 

= $ 

३) 

4१४ 

( मीमांसा ) ; ४ 

ज्िवस्तोश्रावली । उत्पल्देवविरचिता श्रीक्िमराजविर- 
॥\ चितवृत्तिसमेता (वेदान्तः) ... छ , 2) 

६) मीर्मासानालप्रकाराः । जमिनीयद्ादङ्ञाऽध्यायाधर्संग्रह 
श्रीमट्रनारा्यणास्मजभट्र श ङ्करविराचतः। (मीमांसा) ३) 

७) प्रकरणपञ्चिका प्रभाकरमतानुसारि -मीमांसादशनम । 
महामहोपाध्यायश्ञालिकनाथमिभ्रविरचित्तम् श्रीशङ्कर 

। भद्रकृत मीमांसामारसंग्रहश्च सम्प्रणः (मीर्मामा) ९) 
८) उद्वितसिद्धिसिद्धान्तसारः। पणिडतभवरश्रीसदानन्द्या- 

सप्रणीतस्तक्करृतव्याख्यासमलसङ्कृतः । (वेदान्तः) ४॥) 

९) काल्यायनश्रोतसूत्रम् । महामहोपाध्यायश्रीकर्काचार्य- 
विरचितभाष्यसहितम् ( यन्नेस्थः ) 

०) ब्रह्मसू्माष्यम् ¦ श्रीभास्कराचायविरचितं 

३) | 

विधिरसायनम् । श्रीमदणय्यदीक्षितक्रतं सम्परूणंम् ३) | 
न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भद्र सोमेशवरविरचिता । | 
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चितया पण्डनफक्धिकाविभजनाख्यया व्याण् 
विव्यासागरीति प्रभिद्धया समेतम् । ( वेदान्तः) २ 

(२२) आख्यातचन्द्रिका श्रीभटर महविरचिता ... १ 

(२३) श्रीलक्ष्मीसहस्मम् बालबोधिनीव्याख्ययाऽवतरणिकः 

च सहितम् ५ 6 1 । 
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न्तजाह्ववी युतम् 
षड्दरनसमुचयः । बो द्धनेय।यिककापिलजेनवेशोषि 
जेमिनीयदर्शानसंत्तेपः । मणिमद्रकृतटीकया सहिः 
हरिभद्रसरिकतः ... १ 

(२८) शुद्धाद्रैतमातंग्डप्रका्व्याख्यासहितःप्रमेयरल्ञाणेव 
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जगदीन्नी टीका &। 
(३०) श्रःसुबोधनी। श्रावल्लमाचायविनिामेत्ता शरा्गागः 

विर्रचितटिप्पणीसहिता। श्रीमद्धागवत्तदङ्रामस्कन्धजः 
प्रकरण भ्रीसुबोधिनीद्िष्प्योः- प्रकाशः ¦ गोः 

श्री पुरूषोत्तमजीमहाराज विराचतः | 

(२९) स्मृतिसारोद्धारः विद्रदररविदवम्भरव्रिपादिसंकालितः 
(३२) वेदान्तरनमरजञघा । श्रीभगवत्पुरूषोत्तमाचार्थैकृता 
३३) प्रस्थानरलनाकरः । गो्वामिर्रीपुरुषोत्तमर्जामहारा 

विरचित 
(३४) वेदान्तपारिजातसोरमं नाम ब्रह्ममीमांसाभाष्यं श्रीनिम 

कौ चायैविरचितम् ... प १ 
<) योगदरेनम् । परमहस्परिव्राजकाचायनारायणती 

रिरचित-योगसिद्ध न्तचन्दरिकासमाख्यया व्याख्य 
सवालटम् 

(३६) वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपरित्राजकाचार्य॑श्रीरामान 
सरस्व्तीस्वािकृतव्रह्म ऽमरतव्षिंणीसमाख्यव्याख्यार, 
लितम् 
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) बीरमित्रोदय :। लक्षणकः । महामहोपाध्यायश्रौ- | (९८) न्यायप्रकाङ्ा, श्रीमदापदेवविरचितः । श्रीषद- 
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) वीरमित्ोदयः। राजनौतिप्रकाशः। महामहोपाध्याय- | (५९) सा = 1 

\ ग १ ५९) सरां ख्यतत्त्वकोमुदी-ष 
श्रीमित्रमिश्रविरचेतः... क =. ता । पण्डितराड वपर 
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३) वीरमित्रोदयः । तीथप्रकाशाः । महामहोपाध्याय श्रीमि- कर" टीकामदहिता खण्डे ५ ,. प 

त्रमिंश्रविरचितः खण्डा ६ ~. ४, | ०) न्य यद शानं सभाष्यसदीकं खद्योत सहितम्-खण्डे 
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 ्रीत्रह्मचारवनमालिमिश्रविरचितः। वेदान्तकारिकाव- चिता--मटठरवत्तिसरहिना। ... 4 
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णाश्रमशिष्यमाधवाश्रमविरचितः स्वकृतटीकावि- | (६२) मीमासाकोस्तुमः-भावष्ववब कर । 

६) यौरनस्कति | ना रनमटुदमाण्यव्याव्याममनलड (६५) 4 रः "= | । ̀  कृतमिताचरासाहता । व्यवहाराध्याथः ` ... ९६॥) भामन्मर्तमश्रविरचितः। खण्डाः ४ 

७) गादाधरी । श्रीगदाधरमदराचार्यचक्वर्तिकरता  श्रीगङ्ग | (६९) भशस्तपादभाध्यटकरसगरहः ( तत्र श्योमाशिकर 
शोपाध्यायविरचिततत्वचन्तामण्या श्रीरघुनायतारकिं कृता! 47 चद 
कशिरोमणिविरचितदीधित्या च गमिता ख०१४ २१) | भ अ ) (9 ह 

८) शञ्लदीपिका । श्रीपाथमारायेमिश्चपरणीता । रामकृ- | ५६६ एकि । र्रपः । 
ष्णाविरचितयुक्तस्नहप्रपूरण्याख्यव्याख्यया सहिता त- कत क्या न 
व ९) | (६७) श्री मच्छङ्कराचाथकृता-जयमङ्खलाख्या सांख्यकर 
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९) वैयाकरणापेद्धन्तरघुमजञ्जुष्रा म० म० श्रीनानेश्च- कायाटका । खण्डः ९ 9 ६.९ 

भटविराचेता । श्रीमद् दु्वलाचार्य- बालम्मदटाभ्या वेर- | (६८) व्यार का । श्रीनारायणतीर्थं -म 
हिः ज्नकाकलह्भरटीकाद्रयसंवालता ख० ११६ २१ ) पारच्छद्न्पाख्या । खण्डः १ .,, ५०४ 4 

सेद्धान्तसुधानिधिः । पवतीथ विदवेइवरस्रि- | (६५) याज्ञवल्क्यसमृतिः । त्रीमन्नित्रमिश्रविराचेता "वीर 
वेतः दणड] १२ „>+ च १८ ) जद्या'खछ्पदटाक्या च समाहता । खण्डाः ४ 

ग्यकवार्तिकसारः श्रीमाद्वियारण्यस्वामिविरचितः। । (*०) काव्यप्रकाशः श्रीभी मसेन वेरचेतया चुधास्ागर' । 

त भृकृतयालघुसंग्रहाख्ययाटीकयासमलंकृतः१ ५) 6 वेजाद् 2-पणेन च स्राहतः । ण्डाः ~ ५ 

ीमांसाअधिकरणकौमुदौ । श्रीमन्महामहोपाध्याय | (०१) सस्कारगशपतिः । पण्डितवर श्रीसमकृष्य विरा 
रामकृष्णमद्राचार्यविराचता नेन इन्युपाख्य + 01. "= ` +) 1 
किण परिशिष्टाभिकरणनिरूपणपूर्वकं टि- अग्र सुन्यमाष्ण ज्रन्थाः। 

व्पण्या पारष्कृतः । ... ष ~ ६॥) | ( १ ) अनुमानखण्डालोकः । महामहोपाध्याय 
३) प्रङ्ास्तपादभव्यदटौकासग्रहः । तत्र कणाद्रहस्यम् । अअविरचितः। ... ८23 ह. 

श्रीङरकरामिश्रविरचितम् ख० > ऋ ॐ 8) (२ ) वीरमेव्रोदयः। समयप्रकाद्राः श्रीमन्मित्रमिश्रविररि 
४) क्रमदीपिका । श्रीर्मन्महामहापायाय काइमीरककेक चे 

वभद्रविराचतः । विथावेनोदश्रीगोविन्दभद्राचार्यकतवि- 
वरर्णोपिता ... णः ह गक 1 

५) सख्यस्ग्रहः ¦ तत सांख्यतत्वीक्वचनम् श्रौषिमानन्द 

(३ ) व रमित्रोदयः। शुद्ध प्रकाशः श्रीमन्मित्रमिश्राविर 
( ४ ) अलङ्कार स्तुभः। श्रीकविकशपूर विरि 

या कया च सहितः। 

॥ 

म 3८... 4 (^ ) धवः: 0 
कनन तम् । साख्यतच्वयाथाय्कपनम् भा (६) वादाधरमेग्रहः। ... ~ एकः - ऋ ` 

वगणेज्ञविराचेतम् । समाप्तसचव्याख्या सर्वोपका- = 
र्णी । कपिलसूवसंकिपवन्िः । तत्वसमाससूत्रविवर- ९ 

3 टीकया सषहितः- 
णम् ¦ तत्वसमामसुत्रवत्तिः । स्राख्यतत््वप्रदोपिका । | ! 

सा्यतच्वप्रदीपः । पत्दमौर्पाष्न ! साख्यप रिभाषा | (६. 
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